
Referat fra Bispeparkens Bestyrelse 02.juni 2015  
Åben kontortid fra 17:00 - 17:30. Møde fra 18:00  
 
F1: Fremmødte: Anna, Souzanne, Karin, Emil, Erik, Jean, Abdullahi (delvist). Afbud: Annette, Anne, 
Marie. Dirigent : Souzanne. Referent: Jean.  
 
Punkter med driften:  
D2: Punkter fra formødet med driften. (Bilag D2: Note fra formødet med driften).  
 
D3: Andre punkter med driften.  
Beslutning: Vi nøjes med pullert ud til Frederiksborgvej. Det vil konkret sige, at der ikke sættes 
pullert i midten af vejen ved Bispeparken 13.  
Det er det, vi mener er forsvarligt og fornuftigt at gennemføre inden for den budgetramme, vi har, 
og set i lyset af debatten på seneste afdelingsmøde. Løsningen tilgodeser to interesser, nemlig 
mindre og især langsommere biltrafik og muligheden for køre en bil hen til de opgange, hvor det 
er muligt i dag.  
Vi vil skabe en mere grøn gård indeni og følger op med skriftlige forslag til udnyttelse af arealet i 
samarbejde med vores landskabsarkitekt på Rådhuspladsen (fsb).  
 
D4: Dørprojekt. Godkendelse af liste og plan.  
Godkendt.  
 
Punkter uden driften:  
B5: Internetkabler. Forslag fra Parknet om nye kabler finansieret af brugerne inden for den 
nuværende pris.  
(Bilag: Nyt fra Parknet generalforsamling i øvrigt følger)  
Vi afventer det endelige tilbud. TV arbejder vi videre med.  
 
B6: Forslag: Fremover skrives dagsordensforslag og bilagssamling på et kalendersat formøde.  
Vedtaget.  
 
B7: Bilfri zone og grønt frirum. Fakta og forslag til regler. (Bilag B7: vedlagt)  
Uaktuelt.  
 
B8: Forslag: vi udarbejder opdateringsforslag til husordenen til vedtagelse på afdelingsmødet.  
Vi tilføjer Beboerhuset. Vi holder et møde om emnet før sommerferien og evt. et i sommerferien 
(Karin, Erik, Jean, (Anna ser på det undervejs)).  
 
B9: Forslag fra driften om at ændre åbningstid på ejendomskontoret. (vist i bilag D2)  
Godkendt.  
 
B10: Høstfest: datoforslag 30.august.  
OK.  
 
B10b Ekstra sommertur 23.august.  



Vedtaget  
 
B11: Afdelingsmøde 14.september (datoer ind i kalenderen): hvem er på valg og hvem genopstiller 
(liste).  
Alle, der er på valg, melder tilbage.  
 
B12: Nyt fra udvalgene.  
Udsat.  
 
B12a: Nyhedsbrev til godkendelse. 
Redigeres af udvalget.  
 
B13: Ansøgninger til aktivitetsudvalget. (Køkkenhaverne/BispeFarmen: 10.000 kr. - godkendt, 
Uglens krotur: 20.000 kr. - bestyrelsen indstiller 10.000 kr. (begrundet i, at andre klubber ikke får 
mere per deltager på et helt år), 10 borde/bænkesæt: 40.000 kr. godkendt (vi opfordrer til at 
markedet afsøges), Høstfest er allerede budgetsat).  
 
B13b Telefonpenge.  
Ordnes.  
 
B14: Eventuelt  
Naboskabsundersøgelsen er gået i gang.  
Vi overvejer temaeftermiddag eller -aften for bestyrelsen. Omkring noget af det, vi allerede 
arbejder med, f.eks. udearealerne, trafikdæmpning med mere. Visioner for Bispeparken, eller 
andre emner.  
Lokaleudvalget inviterer driftslederen med til møde. 
 
E15: Referatet er godkendt af bestyrelsen pr.mail. Opsat 12.08.2015.   
 


