
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde  

tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18 i Beboerhuset 
 

Fremmødte: Jean, Erik, Marie, Emil, Thomas. Sekretariatet: Camilla 

Afbud: Mette, Anette, Zeinab 

Fravær: Johan, Abdullahi 

 

F1: Valg af dirigent: Jean (formand) 

Valg af referent: Camilla (sekretariatsmedarbejder) 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt med den rettelse, at godkendelsen af dette referat 

bliver sat på som punkt efter Eventuelt. 

 

B2/D2: Evt. spørgsmål og kommentarer til det eletroniske formøde med driften 

Kommentar:  

- Reservation via nettet af op til 3 stk vaskemaskiner (ti, on, to) og 2 stk vaskemaskiner (fre, ør, sø, ma). Max 

2 stk tørretumblere. Alt er per lejemål. 

 

D3: Evt. andre ting der skal videre til driften 

Vi skal arbejde med affaldssortering og håndtering samt cigaretskoder.  

Handling:  

Bestyrelsen vil spørge driften om: 

- gode erfaringer/informationsmateriele fra andre boligafdelinger 

- pris på opsætning af 10 askebægre 

- hvordan går det med de lovede cykelstativer? 

Bestyrelsens nye indsatser: 

- cykelstativudvalget kontakter Birgitte med henblik på at udarbejde en handleplan for gården.  

- lave kampagne imod cigaretskodder. 

 

B4: Forslag til ny parkeringsselskab (bilag) 

Handling: 

- Opsige Europark. Husk at tjekke opsigelsesperioden.  

- Indhente kontrakt for Din Parkering via vores driftschef. Det blev betonet, at beboersager først skal 

gennem bestyrelsen.  

 

B5: Affaldshåndtering og genbrug (bilag: Ansøgning til Genanvendelsespuljen) 

Handling 

- Mulighed fir videreføre projekter (skilte, Film, Genbrugshelte).Tovholder: Bestyrelsen/beboerprojektet. 

Finansiering via Genanvendelsespuljen skal tjekkes. Eventuelt nye projekter. 

- Mulighed nu-og-her for at benytte Nudging ”øjne” i affaldsskure. 

 

B6: Vandsparekit – projekt på vej fra HOFOR 

Handling: 

- bestille 785 vandspare-kit med balje til alle lejligheder. Pga. Bispeparkens høje vandforbrug ønsker 

bestyrelsen, at vi bliver et pilotprojekt. [bemærkning: HOFOR er endnu kun kommet til at spørge 

boligafdelingerne og er ikke i gang med pilotprojekter].  



 

B7: Lyskunstprojekt på Dansekapellet (se bilag: mødereferat) 

Der har været holdt et møde mellem Dansekapellet og to af dets naboer: Kirkegården og Bispeparken vedr. 

kommende lyskunstprojekt, som søges finansieret af Ny Carlsberg Fonden. Vores input til høringen: ikke lys 

ind ad vinduer, lokalt præg, historier, gerne dynamisk over dagen og året.  

Konklusion: 

Bestyrelsen var enige i input og vil blive holdt orienteret, og afventer at høre nærmere om det konkrete 

projekt.  

 

B8: Sommertur 

Beslutning: årets sommertur går til Sommerland Sjælland søndag den 21. august 2016. 

- Prisen: 100 kroner (bus & billet). Venner betaler 50 kroner + indgangsbilletprisen. Busser bookes via 

Solibus. 

- Billetsalg: 1. og 8. august klokken 17-19 i Beboerhuset. 

- Information: Nyhedsbrev og opslag (hustandsomdeling 18/7, ophængning 27/7). 

- Får deltageroplysninger med henblik på opstart af Børne- og Ungdomsforening. 

 

B9: BispeFarmen/køkkenhaverne (se bilag: Handleplan) 

Sekretariatsmedarbejderen fremlagde en handleplan for opstart af Bispefarmen på ny. 

Konklusion: 

- Handleplanen blev godkendt 

- Det blev betonet at en vandingsplan er vigtig, og at placeringen at plantekasserne kan revurderes ift. fx 

sollys og ønsket om at etablere ”byhaver”.  

- Der blev nedsat en styregruppe, der skal organisere udlån af plantekasser og nyttehaver samt udarbejde 

et årshjul for såning, vanding, gødning, kompost. 

 

B10: Høstfest (bilag: Forslag til koncept) 

Sekretariatsmedarbejderen fremlagde et forslag til konceptet for høstfesten den 25. september. Det blev 

besluttet at afholde den på plænen (med mulighed for at rykke ind i Beboerhuset) 

Handling: 

- Søge Aktivitetsudvalg om 24.000 kroner til tre telte a 5 x 10 meter (NB! der er ubenyttet bevilling) 

- Holde formøde den 21. juni kl. 17 med input til konkrete aktiviteter fra aktivitetsudvalg, klubber og 

bestyrelsen. 

 

B11: Evaluering af Bispeparkens 75 års jubilæum den 28. maj 

(Evalueringen fremgår af arbejdspapir) 

 

Fotokonkurrencen skal afgøres og præmieres 

1. præmien for bedste video går til Piyla Mosabber 

1. præmien for bedste foto går til Sehpatna Adii 

1. præmine for bedste foto går til B. Kjær. 

 

B12: Evaluering af afdelingsmødet 31. maj  

(Evalueringen fremgår af arbejdspapir) 

 

 



B13: Nyhedsbrev (dansk og engelsk) 

- Tak for en dejlig Jubilæumsfest 

- Sommertur og annoncering af billetsalg 

- Vindere af foto- og videokonkurrence 

- Dato for Høstfest 

- præsentation af ny sekretariatsmedarbejder 

- Tilmelding til Bispeparkens Køkkenhaveinitiativ og udlån af nyttehaver/plantekasser 

- Status på TV-projekt 

- Info om ekstra afdelingsmøde (budgetmøde) 

- Nyt fra repræsentantskaberne i fsb og BL 

- Efterlysning af foto og beboerindlæg til Jubilæumsskrift 

 

B14: Aktivitetsudvalgsansøgninger 

Klub Uglen har søgt om bevilling til TV-pakke. Bestyrelsen anbefaler at ansøgningen bliver godkendt af 

aktivitetsudvalget. 

Multikulturelt kvindenetværk har søgt om dækning af udgifter til Eidfest samt transport. Bestyrelsen 

anbefaler, at ansøgningen bliver godkendt af aktivitetsudvalget. 

Bestyrelsen søger på ny om bevilling til telt til afholdelse af arrangementer og fester, denne gang 3 telte og 

anbefaler at ansøgningen bliver godkendt af aktivitetsudvalget. 

 

B15: Eventuelt 

Formen på bestyrelsesmøderne kommer op som et punkt på et kommende møde.  

Der blev orienteret om, at TDC har givet sig med hensyn til fortsat at betale fuld leje for deres mobilmast. 

 

B16: Godkendelse af referat 

Dette referat bliver godkendt via efterfølgende omsendelse til Bispeparkens Bestyrelse. 

Er efterfølgende godkendt af bestyrelsesmedlem Zeinab. Dette betyder, at de på mødet trufne  

beslutninger er gældende. 

 

Næste møde:  

Tirsdag 23. august kl. 18 i Beboerhuset 

Deadline for punkter til dagsorden er tirsdag den 9. august kl. 12 

 

 

 

 


