
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde mandag den 29. oktober 2018

Dato: mandag den 29. oktober 2018
Tidspunkt: 18:00 
Sted: Bispeparkens Beboerhus

Deltagere: Jean, Erik, Emil, Per, Abdullahi, Lone, Erling. Sekretariat: Camilla. 
Drift: Bo, Thomas. 
fsb Rådhuspladsen: Susanne Albæk, Mette Nelleman, Vivian Jungman (Rådgiver), Rubow Arkitekter.
Afbud/fraværende: Zeinab, Rikke, Wiera, Holm, Krishna

Præsentation af for-projekt om bygningsdrift og helhedsplan 
0. Orientering om arbejdet med fremtidssikring af Bispeparken. Særlig invitation til dette er 
udsendt af projektleder Susanne Albæk, som præsenterede Rubow Arkitekter. 
Der blev taget særskilt referat.

Dagsorden 
1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla.
1.2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.5.

Driftspunkter 
2.1 Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften:

 Udskiftning af køkkenudstyr. Driften indhenter tilbud på opvaskemaskine, el-ovne og 
komfur.

 Driften undersøger muligheder for at rense stole i beboerhuset.
 Kulde i vaskeri. Driften vil undersøge om varmegenvindingsanlæg på loft over vaskeri kan 

startes.  
 Driften undersøger forskellige løsninger til låse i vinduerne til vaskeriet.
 Vejbelysning. Vi overtager kommunens vejbelysning i Bispeparken, og Driften sørger for 

vedligehold af vejbelysning.

2.2 Evt. andre emner til/fra driften:
 Tagensvej 227 skal gøres klar til at blive udlejet til en interesseret lejer pr. 1. december 2018.
 Frederiksborgvej 118A er klar til indflytning med små mangler, som er ved at blive 

udbedret. Vi finder dato for møde med driften, hvor praktiske ting bliver aftalt.
 Der bliver foretaget radonmålinger i stuen og øverste etage i alle opgange.
 Driften får leveret cykelstativer til de vedtagne steder i løbet af november 2018.

Beslutningspunkter 
3.1 Evt. opfølgning på præsentation af for-projekt om bygningsdrift. 
Ingen bemærkninger.

4.1 Nyt om udlejningsregler i Bispeparken samt andre tiltag.
Vi fik en orientering om nye regler for udlejning i Bispeparken. 



4.2 Regeringens Lovforslag og foretræde i Folketinget. 
Der var bred opbakning til udkastet til en præsentation.

5.1 Salg af biletter til julefest 31. oktober. 
Deltagere: Erik, Per, Gert. 

5.2 Sektionsmøde onsdag 7. november 2018 – hvem deltager?
Vi blev opfordret til at deltage.

5.3 Almen Modstand Bispebjerg torsdag 8. november 2018 – arrangement og deltagere.
Vi fik en orientering om aktiviteten og opfordring til at deltage.

5.4 Bispeparkens Nytårskur 2019. Beslutning om deltagerkreds. Forslag: med ledsager.
Vi inviterer bestyrelsen, frivillige og drift med ledsager. 

5.5 Bispeparkens Store Bankospil 2018 tirsdag 20. nov. Hvem deltager fra bestyrelsen? 
Deltagere: Emil, Per, Erik, Jean.  

5.6 Juletræsfest søndag 9. december 2018. Hvem deltager på dagen fra bestyrelsen?
Deltagere: Jean, Erik, evt. Lone. Opsætning: Per.

6.1 Valg af dirigent til det ekstraordinære Afdelingsmøde i maj og Afdelingsmødet i september.
Vi spørger Jasper Sparre Lyngsig, om han vil være dirigent til Afdelingsmøderne.

6.2 Brev til fsb-bestyrelsens medlemmer omkring præsentation af særlige udgifter på 
afdelingsmødet.
Vi udarbejder og sender et brev til medlemmerne af organisationsbestyrelsen.

6.3 Fejl i afdelingsmøde-referatet. 
Punktet overføres til næste møde.

6.4 Flytning af bestyrelsesmøde fra 10. til 17. december 2018.
Godkendt. 
[Efter mødet er årsagen i fsb bortfaldet og mødet er derfor flyttet tilbage til 10. december af 
formand- skabet]

6.5. Dato for julefest og banko 2019 samt bemyndigelse.
Banko 2019 er torsdag 7. november 2019. Juletræsfest er søndag 8. december 2019. 
Formandskabet bemyndiges til at lægge og flytte datoer for arrangementer og møder i nødvendigt
omfang.

Til og fra nedsatte udvalg 
7. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter:
7.1 Status på Områdefornyelsen: Vi fik en gennemgang af plan for indgange på Frederiksborgvej 



og Skoleholdervej til Kirkegården. Samt status på regnvands- og parkprojekter på plænenerne 
Bispeparken/Grønningen.

Faste punkter 
8. 1 Ansøgning om tilskud på 2000 kroner til forureningsundersøgelse af BispeFarmen.
Bestyrelsen anbefaler, at havegruppen finder en billigere metode til at undersøge jorden, som de 
selv kan stå for. 

8.2 Ansøgning om 3560 kroner til indkøb af pallerammer. Finansiering i 2019. Punktet er bortfaldet 
(jf. møde i havegruppen pr. 14/10.18).

8.3 Andre ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 
Ingen. 

8.4. Tilskud til infomøde torsdag 8. november 2018
Bestyrelsen tilsluttede sig, at de bevilgede aktivitetsmidler til socialt arrangement 29.09. tillige kan 
bruges til infomøde 08.11.

9. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen.
Ingen nye henvendelser. 

10. Eventuelt 
Ingen punkter.

11. Godkendelse af dagens mødereferat 
Referatet er godkendt.


