
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde torsdag den 26. oktober 2017 kl. 18-20 

 
Dato: Torsdag 26. oktober 2017 
Tidspunkt: kl. 18:00  
Sted: Tagensvej 227 
 
Tilstede: Jean, Erik, Emil, Odinn, Per, Denniz, Abdullahi, Annette, Brian, Zeinab.  
Sekretariat: Camilla. Driften: Thomas. 
Afbud/fraværende: Simone, Rikke, Rikke Charlotte. 
 
Dagsorden  
1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 
Præsentation af nye medlemmer og driften. 
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
 

Orienteringspunkter 
3. Ungdomsklubben står nu for cykelværkstedet, som det hele tiden har været meningen.  

 
Driftspunkter  
4.1. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til formøde med driften.  
Beslutning: 

 Tagensvej 227. Formandskabet justerer betingelser for udlejninger for Tagensvej 227, så de passer til 
driftens krav. 

 Røgalarmer. Der opsættes røgalarmer i alle opgange fordelt over de to regnskabsår 2017/2018.  

 Elektronisk opslagstavle. For dyrt på nuværende tidspunkt.      

 Griller. Punktet overføres til næste møde. 

4.2. Varme i Bispeparkens lejligheder.   
Vi fik en status på varme, der er at der er varme på. 

4.3. Andre emner til/fra driften.  
Vi fik en orientering om henvendelser til ejendomskontoret. Der er overvejende henvendelser vedrørende 
Parknets optimering af systemet og varme. 2 ugers varslerne omkring sundhedstjek er kommet ud i god tid, 
datoerne er korrekte. 
 
Beslutningspunkter  
5. Klokkeslet og sted for kommende møder og dato for kommende arrangementer:  

 Bestyrelsesmøder afholdes i Bispeparkens Beboerhus med åben kontortid fra 17:30-18:00 og møde 
fra 18:00 på dage, hvor disse møder falder på en onsdag.  

 Fællesspisning afholdes en gang om måneden på tirsdage kl. 17:30 og der er madklub på mandage i 
2017 og 2018. 

 Nytårskur afholdes fredag den 26. januar 2018. Vi får info om antal deltagere og holder møde i 
festudvalget søndag den 10. december. 

 Loppemarked afholdes ved kirsebærtræernes blomstring i weekenden den 14. og 15. april 2018. 

 Bispeparkens Sommertur afholdes lørdag den 12. maj 2018.  

 Eid-fest er ikke et festudvalgsarrangement/ en bestyrelsesbeslutning. Vi reserverer beboerhuset til 
Eid-fest i weekenden 25. + 26. august 2018.  

 Høstfest afholdes lørdag den 1. september 2018. 



6. Ønsker fra workshop på afdelingsmødet.  
Vi har kigget på alle forslag. 

Beslutning/opfølgning: 
Til og fra nedsatte udvalg  
7. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter 
Intet. 
 
Faste punkter 
8. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. 

 Bestyrelsen godkender Klub Uglens ansøgning om tilskud på 8.000 kroner til julefrokost, nytårsfest 
og socialt arrangement, med den bemærkning, at aktivitetsudvalget ikke kan bevilge tilskud uden at 
spørge bestyrelsen. 

 Vi fik en orientering om aktivitetsmidler og rådighedsmidler for 2017, og vi opfordrer beboere til at 
søge penge til fælles aktiviteter i 2017.  
 

9. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen  
Intet. 
 
10. Eventuelt  
Intet. 
  
11. Godkendelse af dagens mødereferat  

Referatet blev godkendt.  


