
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

Mandag den 24. februar kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus                                 

 

Dagsorden  

1. Formalia (18:00-18:05) 

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

Tilstede: Erling, Rikke-Charlotte, Emil, Per, Erik, Jean, Jan, Abdullahi, Sidsel (bestyrelsessekretær) 

Fra driften: Bo (Driftsleder) og Thomas (souschef) 

Afbud: Zeinab, Wiera, Denniz, Liban 

 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Driftspunkter (18:05-18:30) 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar 

Intet yderligere.  

2.2 Øvrige punkter til og fra driften  

Børnetegningsprojektet: Ungdomsklubben har afsluttet projektet, så tegningerne tages ned og gemmes. 

Der bliver opsat et skilt udenfor Beboerhuset, hvor der står at hunde ikke er velkomne (jf. husordenen). Derudover 

bliver ikke-rygerskiltet i indgangen repareret.  

Der har været en beboerhenvendelse omkring, hvad man gør, hvis man ikke kan låse sig ind i opgangen. Driften 

melder, at man skal ringe til vagtservice, hvis man oplever dette. Telefonnummeret står på opslagstavlen i alle 

opgange samt i vaskeriet og på www.bispeparken.dk  

Driften har samlet 5-600 cykler fra hele driftsfællesskabet. Der har været 3 henvendelser fra beboere, som havde 

glemt at sætte strips på. De sidste cykler bliver hentet til genbrug i denne uge.  

2.3 Personale 

Orientering givet.   

 

3. Regnskab 2019 (18:30-18:50) 

3.1 gennemgang af regnskab for 2019 

Revisoren er stadig i gang med at revidere regnskabet for aktivitetsmidler og rådighedsbeløb i 2019. Derfor bliver 

punktet taget op når regnskabet er revideret. 

3.2 Forslag omkring kollektivt kontingent til Bispeparkens Beboerforening  

Der er forslag om betaling af kollektivt kontingent til Bispeparkens Beboerforening via bestyrelsens rådighedsbeløb. 

Forslaget blev godkendt, 6 for og 2 imod.  

3.3 Forslag til afdelingsmødet 

Punktet blev behandlet og vi følger op på næste bestyrelsesmøde.  

 

http://www.bispeparken.dk/


Pause (18:50-19:00) 

 

4. Opfølgningspunkter (19:00-19:45) 

4.1 Voksenuddannelses-projektet 

Orientering givet.   

4.2 Tuborgvejforbindelsen 

Orientering givet.   

4.3 ’Ældre i fokus’-projektet 

Orientering givet.   

4.4 Frederiksborgvej / hastighedsnedsættelse 

Orientering givet.   

4.5 Rørprojekt 

Orientering givet.   

4.6 Fællesspisning 

Orientering givet.   

4.7 Tryghedsmøde  

Orientering givet.   

4.8 Workshop om Kringlebakkens udeareal 

Orientering givet.   

4.9 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken 

Orientering givet.   

4.10 Regeringens lister 

Orientering givet.   

4.11 Vores noter til det kommende driftsmøde (marts) 

Punktet blev behandlet og vi følger op på driftsmødet.  

 

5. Faste punkter (19:45-19:55)  

5.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

Ansøgning om honorar til kok til fastelavnsfest: 2.500 kr. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender 

ansøgningen. 

Ansøgning om honorar til nytårskur: 4.500 kr. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.  

Ansøgning om kaffe/kage til tryghedsmøde 26. marts: 1.000 kr. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget 

godkender ansøgningen. 

Ansøgning til vedligehold af materiel: 5.000 kr. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender 

ansøgningen. 



5.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

Ingen yderligere.  

5.3 Eventuelt (19:55-20:00) 

Vi forsøger at fremskaffe kopi af skøde på Bispeparken.  

5.4 Godkendelse af dagens mødereferat (20:00-20:30) 

Godkendt.  

Efter bestyrelsesmødet er der et kort arbejdsmøde, med formandskabet og evt. andre, hvor mails m.v. afsendes. 

 

 


