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Dato: 4. september 2012 
Sted: Frederiksborgvej 118E, 2400 København NV 
Deltagere: Bestyrelsen; Abdullahi Hassan Anshur, Jean Thierry, Annette Melgaard Hansen, Niels Pallesen, 
Per Rasmussen. 
Referent: Tina Høy Sørensen 

Dagsorden: Om driftschef Henrik Grønlund og driftsleder Flemming Von Woverns forslag til budget kan 

godkendes, og hvilke ændringer der evt. skal være. 

Vaskeriforslaget 

Vaskeriforslaget er slet ikke gennemarbejdet, vi får ekstra udgift på 409 kr. årligt.  

Det fungerer heller ikke godt nu.  

Hvis flere begynder at bruge egne vaskemaskiner, og færre bruger vaskeriet, bliver vaskeriet dyrere at 

bruge.  

Tilskud 

Hvis Bispeparken er bevaringsværdigt, må vi kunne få noget tilskud til reparationer.  

Vagttelefonen 

Hvad koster vagttelefonen?  

Ejendomskontoret ved det. Det er ret billigt, og det kan vist ikke betale sig andet end at have den.  

Håndværkere og rengøring  

Enighed om, at rengøringen ikke er god nok.  

Enighed om, at rengøringsfirmaet skal kunne vise kontrakter eller opholdstilladelse på rengøringsfolkene, 

de skal behandles ordentligt.  

Konklusion på rengøring 

Vi er enige om, at rengøringsfirmaet skal skiftes ud med et udbud eller en fsb-medarbejder, og at det er et 

krav, at rengøringsfolkene kan tale dansk og har papirerne i orden. 

Et bestyrelsesmedlem vil gerne være med til at syne lejligheder.  

A- og B-ordninger i Bispeparken? 

Vi bør se på A- og B-ordninger for at høre, om det ikke kunne være muligt, hvis nogle foretrækker at spare 

de penge.  

Vi kan få fsb til at komme og fortælle om det.  

 

Besparelse på budgettet 

Vi fremlægger 3,9 mio. kr. i sænkning i husleje.  

Tv-pakken: 10 kr. én gang pr. husstand om mdr. i et år for at få regionaltv, 6-7 stationer.   

Bestyrelsesmedlem foreslår møde med driftschefen inden afdelingsmødet.  

Vi har lagt budgettet fast, og så kan vi fremlægge det for driftschefen i næste uge inden afdelingsmødet.  

Eventuelt: Vi holder løgdag i efteråret, dropper høstfesten og holder en stor juletræsfest.  

Mødet sluttede kl. 20:15. 


