
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj 2017  

i Beboerhuset, Bispeparken 17B. 
 

Dato: Tirsdag 16. maj 2017 

Tidspunkt: kl. 18:00  

Sted: Bispeparkens Beboerhus 

 

Tilstede: Jean, Erik, Simone, Thomas, Per, Denniz, Abdullahi. Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas. fsb-

administationen – Byg & Jura: Jan Buus. 

Afbud:  Driftschef Ninna Auvinen, Annette. Fraværende: Johan, Odinn, Emil, Dzenana. 

Orlov: Zeinab. 

 

Dagsorden  

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med de ændringer, at punktet bunkeraktiviteter 

kommer på under punkt 5 samt punkterne skakte og affaldscontainere kommer på under punkt 4. 

Driftspunkter  

3. Forslag om udskiftning af vandrør og faldstammer.  

Baggrund: Oplæg ved Jan Buus Christensen, projektleder i fsb administration, afd. Byg & Jura. Der var en 

orientering om baggrunden for forslagene om udskiftning af faldstammer og vandinstallationer.  

Beslutning/opfølgning: Det blev besluttet at genoverveje punktet til næste møde. 

 

(Simone ankom til mødet) 

4. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften  

 Tagensvej 227: Gulvet kan ikke rengøres pga. dets nuværende stand. 

 Husorden: Ophænges snarest i opgangene. 

 Parkering: Klager henvises til ejendomskontoret. Det vil blive muligt at standse og parkere i op til 15 

minutter, hvis P-skiven er sat. 

 Vaskeri: Vi undersøger om undermenuer bør oversættes til engelsk, givet pris og forskel i forhold til 

den danske tekst. Vi skal have yderligere 4 små chance-maskiner. Infoskærm kan nu benyttes til 

information. 

 Skakte: Driften vil udarbejde et forslag om at lukke skakte i en enkelt blok som et forsøg. 

 Affaldscontainere: Containere på Tagensvej bliver nedlagt midlertidigt som et forsøg. 

5. Evt. andre emner til/fra driften. 

 Røgalarmer. Opsætning i opgange: Er i gang. Evt. muligheder for og pris på røgalarmer i 

lejlighederne ejet af afdelingen? Driften undersøger priser og løsninger med henblik på, at 

bestyrelsen evt. stiller et forslag til afdelingsmødet. 

 Bunkeraktiviteter: En række ønsker bliver indstillet til at komme betragtning i fsbs svar til 

Københavns Kommune (jf email). 

 



Til og fra nedsatte udvalg  

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

 Børnebestyrelse/Ungdomsbestyrelse: Der bliver holdt møder. 

 TV og Internet: Der en infomøde mandag den 22. maj kl. 16:00-21:00 i Beboerhuset.  

 Vaskeri-workshop: Workshop om alternativ brug af det grønne område ved vaskeriet er under 

planlægning.  

 Faste punkter  

7. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. Ingen nye ansøgninger. 

8. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen. Behandlet under driftspunkter. 

 

9. Eventuelt  

Ved ulovlig fremleje bør man indsende klager. Der er stor opmærksomhed omkring det i fsb-organisationen 

og administrationen. 

 

10. Godkendelse af dagens mødereferat  

Dagens mødereferat blev godkendt. 


