
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde 24. maj 2016 kl.18 på Frederiksborgvej 118  

Deltagere: Mette, Abdullahi, Erik, Johan, Thomas, Jean. Afbud: Annette, Zeinab, Marie og Emil. 

Referent: Jean.  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2016. 

Godkendt. 

2. Indkomne ansøgninger om aktivitetsmidler. (Bilag: Kvindeklubben. Uglen søger også 7.000 til billardklæde og 

8.000 til deres sommerfest). Bevilget: 20.000 kr. til Eid Fest Kvindeklubben. Uglen: OK. 

3. Indkomne forslag til "50.000,- kroner til Tryghedsløft 2017, Københavns Kommune". Bilag indkommet forslag. 

Beslutning: Vi udsætter beslutningen til 7. juni. Frist er 12. juni. Grillen i forslaget skal være pæn og holdes pæn. 

Ekstra: Trafiksikring er ikke med, men Teknik og miljøborgmesteren vil undersøge mulighederne for anlæg, der kan 

nedsætte bilernes hastighed i svinget ud for DagliBrugsen. [Ansøgning fra forslaget er siden aftalt og afsendt.]  

4. Medarbejdersituationen. En sekretariatsmedarbejder er holdt op, da jobbet var for meget sammen med 

fuldtidsarbejde og for lidt uden. To forslag: 1. at finde en studerende, for hvem jobbet passer ind, eller 2. at ansætte 

en medarbejder, hvis ansættelse i driften ophører, og som kender til det, men som nok også vil søge videre om ikke 

så længe. 

Beslutning: Løsning på, at vi mangler en medarbejder: vi tilbyder Camilla 10 timer ekstra/ugen perioden ud. 

5. Tagensvej 227: Forslag: Ekstra (kort) afdelingsmøde, f.eks. 21. juni omkring et større forprojekt. 

Baggrund: fsb-administrationen godkender ikke projektet omkring Tagensvej 227, men kræver at der i stedet bliver 

sat et forprojekt på op til 100.000 kr. (i stedet for 50.000 kr.) og derefter en vedtagelse på et afdelingsmøde omkring 

det projekt, vi når frem til ud fra forprojektet (i stedet for at vi har taget det på en gang).   

Beslutning: Vi beder om forslag fra Ninna (driftschef) og vil stille det til september. 

5. Budgetmøde for Bispeparkens Budget 2017. Bilag: forslag til dagsorden og administrativt forslag til budget. 

Bemærkninger til budget nedenfor. 

Er i separat referat udarbejdet af driften.  

6. Beboerhenvendelser (kort behandling) 

Svar til støjende generator: Problemet er løst. Huslejerabat kan kun betales af huslejepenge, der er ingen pligt til at 

kompensere, og Parknet: faktaspørgsmål (står også på vores hjemmesiden). 

7. Eventuelt (herunder Parknet generalforsamling). 

Parknet er på torsdag. 

Bookingsystem til beboerhus med mere. Lyset slukker ikke i alle kældre. Vi ønsker opklaring omkring forholdene 

omkring motionsrummet. Vi sætter punkterne det på driftsformødelisten op til næste møde.   

8. Godkendelse af referat fra aftenens møde. 

Godkendt. 

9. Ekstra punkter med vedtagelser:  

Til aktivitetsbudget: som 2016 dog minus Jubilæum 2016, og plus 97.000 kr. til ansøgningsmidler og 8.000 kr. ekstra 

til Eid-fest. Rådighedsbudget som 2016. 

Godkendelse af regnskab 2015: Godkendt. 

Aktivitet og rådighed 2014 og 2015 - indtægter banko versus sommertur afklares, Ditte (fsb-adm) siger god for 

Canon-regnskab - godkendt. 


