
 

Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 18:00 
 

Tilstede: Annette, Per, Odinn, Abdullahi, Thomas, Erik, Simone, Denniz, Jean.  

Driften: Thomas (souschef), Bo (driftsleder) 

Afbud: Johan, Dzenana. 

 

Dagsordenspunkter  

 

1. Navnerunde. Valg af ordstyrer: Per. Valg af referent: Camilla. 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

 

Driftspunkter  

 

3.a. Navnerunde og kort individuel præsentation af driften og bestyrelsen. 

 

3.b. Beslutning om dato for demonstration af reservation af vaskemaskiner via hjemmeside.  

Forslag: Mandag 28. november kl. 17:00.  

Konklusion: Forslaget blev vedtaget, dog er datoen blevet ændret til den 9. januar 2017. 

 

3.c. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften (Bilag).  

 

3.d. Driftens kommentarer til at hyre beboere til midlertidige opgaver, evt. som vikarkorps (Bilag): 

- Kan give større udgifter til løn. 

- Behov for hjælp til fx rengøring. 

- Bestyrelsen undersøger mulighed for kommunal støtte til fx sikkerhedsudstyr og oplæring.  

 

3.e. Eventuelt andre emner til og fra driften.  

Emner: 

- VVS  – Driften følger op.   

- Sikkerhed ift. kældre. 

- Beboerhenvendelser og kontakt til Ejendomskontoret på mail bispeparken@fsb.dk 

- Bestyrelsen bekræfter, at Bispeparken fortsat deltager i klimatilpasningsprojekt (regnvandsafledning på 

den store plæne) med HOFOR. 

Forslag:  

Rengøring af flyttelejligheder i Bispeparken og G/M.  

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at godkende forslaget fra driften om at driften antager et firma, der løser 

opgaven indtil videre.      

Forslag/Beslutninger  
 
4. Principbeslutning om undersøgelse af mulighederne for at udarbejde forslag til at opsætte en dør og en 
trappe på sydsiden af Bispeparkens Ungdomsklub (Bilag). 
Konklusion: Bestyrelsen spørger Klub Bispebjerg omkring finansiering. 
 
5. Forslag om mail-politik (Bilag: Forslag til Mailpolitik) 
Konklusion: Bestyrelsen godkender mail-politik med den tilføjelse, at indgående mails til 
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post@bispeparken.dk videresendes til det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis pågældende ønsker det. Det 
bemærkes, at al post er fortrolig. 
 
6. Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2016/17 (Bilag: Bestyrelsesmøder) 
Konklusion: Det alternative forslag er godkendt med følgende ændringer: onsdag 25. januar afløses af 31. 
januar. Afløsere for 18. april, 14. juni og 11. september 2017 findes på næste møde.   
[Efterfølgende afklaret: Samt at novembermødet er 29. november er ændret til den 15. november 2016.] 
 
7. Forslag om regulering af løn til ikke fastansatte medarbejdere (Bilag) 
Konklusion: Forslaget om at regulering af løn til ikke-fastansatte medarbejdere til arrangementer ændres 
fra 175 kroner til 197 kroner i timen samt tillæg for arbejde om søndagen på 50 kroner i timen er vedtaget. 
 
8.a. Godkendelse af nyhedsbrev (Bilag følger) 
Konklusion: Bestyrelsen godkender indholdet med tilføjelse af punkt om opdatering på byggeri. 
 
8.b. Forslag om at nyhedsbrev fremover godkendes af kommunikationsudvalget  
Konklusion: Forslaget er vedtaget. 
 
9. Beslutning om at invitere eller ikke at invitere påhæng med som gæster til Nytårskur 13. januar 2016  
Konklusion: Bestyrelsen vedtager at afholde Nytårskur uden påhæng. 
 
Til og fra nedsatte udvalg  
 
10. Forslag om udvalgenes arbejdsfelt og opgaver (bilag) 
Konklusion: Forslaget blev godkendt. 
 
Vedr. fsb’s repræsentantskab  
 
11. Orientering om forslag. Hvem deltager i mødet 7. november og ekstraordinært møde 17. november? 
Konklusion: Deltagere melder tilbage til sekretariatet, hvis de ikke kan deltage. 
 
Ansøgninger til aktivitetsudvalget  

 

12. Klub Uglen ansøger om tilskud til afholdelse af julefrokost og nytårssaften (Bilag: Ansøgning) 

Konklusion:  Bestyrelsen anbefaler at ansøgningen bliver godkendt i aktivitetsudvalget.  

 

13. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen  

Bestyrelsen stiller spørgsmål til driften omkring pris og muligheder på skinner ved kældernedgangene for 

enderne af blok 4. 

 

14. Eventuelt  

Nyopsatte skilte på vaskeriet har virket. 

 

15. Godkendelse af dagens mødereferat  

Referatet blev godkendt. 
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