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Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde i Beboerhuset 

tirsdag den 21. februar 2017 klokken 18:00 
 

Dato: Tirsdag 21. februar 2017 

Tidspunkt: kl. 18:00 (spisning kl. 17:30). Mød Bestyrelsen (Åben kontortid): 17:00-17:30 

Sted: Bispeparkens Beboerhus 

 

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

Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas. 

Afbud/fraværende:  

Orlov: Zeinab. 

 

Dagsorden (18:00-18:05) 

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 

Driftspunkter (18:05-18:50) 

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

4. Opfølgning på Internet- og TV-projekt   

5.a. Godkendelse af regler for udlejning til beboere af udlånslokalet på Tagensvej 227 (Bilag: Forslag til 

regler for udlejning) 

5.b. Godkendelse af eventuel opstilling af et eller flere flytbare fælleshuse samt eventuel opstilling af 

motionsredskaber og grill på eller ved plænen i forbindelse med Områdefornyelse Nordvest.  

6. Forslag: Bispeparkens Bestyrelse bemærker, at vi skal inddrages i udarbejdelse af Helhedsplanen og 

information omkring denne (Bilag: Status på helhedsplanen – er omdelt til alle postkasser. Bilag: 

mailudveksling) 

7. Godkendelse af aftale om fælles drift mellem Bispeparken og Gravervænget/Møllerlodden: 

a) Godkendelse af Aftale om fælles drift af boligafdelinger (Bilag: Aftale om fælles drift af boligafdelinger) 

b) Godkendelse af Kommissorium for Formandsrådet (Driftsrådet) i driftsfællesskabet Bispebjerg  

(Bilag: Kommissorium) 

c) Formandsrådet (Driftsrådet) ’s aktuelle sammensætning. 

8. Andre emner til/fra driften. 

 

Pause (18:50-19:00) 

 

Orienteringspunkter (19:00-19:15) 

9. Orientering om Medborgerne ved beboer.  

 

Beslutningspunkter (19:15-19:30) 

10. Beslutning om bestyrelsens holdning til: 

10.a) Tre typer af digitalt afdelingsmøde (Bilag)  

- Digitalt afdelingsmøde med digital dialog 

- Digitalt afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning 

- Digitalt afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning samt fysisk fremmøde 

10.b) Telefongodtgørelse (Bilag) 
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10.c) Mulighed for at tillade overdragelse af løsøre (Bilag)  

11. Bestyrelsens forslag til effektivisering af den almene sektor - Vi samler ideer til mødet med direktørerne 

for fsb (Bilag). 

11.b. Datoer: forslag om at høstfesten afholdes lørdag 19. august (ikke søndag 20. august). 

 

Til og fra nedsatte udvalg (19:30-19:40) 

12. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter. 

 

Faste punkter (19:40-19:45) 

13. Evt. ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget (Bilag følger evt.) 

14. Beboerhenvendelse (Bilag: Henvendelse og Forslag om svar på beboerhenvendelse)  

 

15. Eventuelt (19:45-19:55) 

 

16. Godkendelse af dagens mødereferat (19:55-20:20) 

 


