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Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde 
Mandag den 27. april 2020 kl. 18:00 over Skype 

Dagsorden

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

1.1   Navnerunde og afbud/orlov

Tilstede: Jean, Erik, Jan, Emil, Zeinab, Rikke-Charlotte, Per

Referent: Sidsel (bestyrelsessekretær)

Afbud: Abdullahi, Erling og Wiera.  

1.2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

 

2. Driftspunkter (driften deltager som udgangspunkt ikke)

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag)

Intet yderligere. 

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften

Ansøgning fra Kringlebakken om ændring af udeareal

Bestyrelsen har været til møde med Kringlebakken og har indstillet til, at fsb administrationen 
godkender planerne for udearealet. 

 

3. Regnskab

3.1 Kort orientering om revisors revision af regnskaberne.

Revisionen er ikke helt færdig. Forventes taget op på næste bestyrelsesmøde. 

3.2 Status på husleje/driftsregnskabet 2019

Vi har endnu ikke modtaget driftsregnskabet. Forventes taget op på næste bestyrelsesmøde. 
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4. Opfølgningspunkter

4.1 Grønt Regnskab for Bispeparken 2019 (tidligere udsendt). Forslag: Prioritering af affaldssortering.

For meget affald går til restaffald blandt andet i skaktene i stedet for at blive sorteret (i 
genbrugshusene). Det koster mange penge.

4.2 Rørprojekt

Der har været flere henvendelser til bestyrelsen vedr. projektet. Bestyrelsen har svaret og 
videreformidlet kontakten til byggeprojektet. 

Det tilstræbes, at en fra bestyrelsen deltager til samtlige informationsmøder. 

4.3 Ældre i Fokus (status)

Vi ønsker at forlænge projektet ind i 2021, da Covid-19 restriktionerne har sat projektet på pause.

4.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken (status og strategi) (samt bilag i mail 11. 
marts)

Orientering givet. 

4.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken

Orientering givet. 

4.6 Forårsdriftsmødet 5. marts (opfølgning)

Budgetmødet er udsat til 17. juni. 

4.7  Pullert ved garageanlæg – betaling for fjernbetjening (bilag) 

Bestyrelsen godkender, at Ejendomskontoret indkøber fjernbetjeninger (udgift på op til 10.000 kr. i 
indestående års budget) til garagelejerne til brug for pullerten under nedenstående forhold:

1. Fjernbetjening udleveres til garagelejere, der beder om det. 

2. Ved manglende aflevering ved fraflytning eller ved misbrug ophæves fjernbetjeningen, og de ca. 
400 kr. opkræves. 

4.8 Sommertur: Forslag om ændring fra bustur til salg af Tivoli billetter, hvis Tivoli åbner.

Sommerturen 22. juni aflyses pga. Covid-19 og vi ser på eventuelle alternativer i efteråret. 

4.9 Orientering: BNS, der stod bag det famøse altan-, tag- og varmegenvinding projekt er gået 
konkurs (bilag). 



3

Orientering givet. 

Henvendelse fra We Do Democracy om samarbejdsforslag med en dags frist.

 Orientering givet. 

5. Faste punkter

5.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget

   Ansøgning om B.Ø.F. fællesspisninger:

Ansøgning fra Bispeparkens Økologiske Fællesspisning (BØF) om sammenlægning af de 2 
bevillinger til en rammebevilling for henholdsvis Fællesspisning kr.22.000,00 (honorar kr. 
6.000,00 og indkøb af råvarer kr. 16.000,00) og Fællesspisningen kr. 425.880,00 (honorar kr. 
204.880,00 og indkøb af råvarer kr. 221.000,00) i forbindelse med renovering af faldstammer
i Bispeparken. Den samlede rammebevilling udgør herefter kr. 447.880,00.
Årsagen til sammenlægningen af de 2 afdelingsmøde afsatte beløb til en rammebevilling er 
Corona-situationen, hvor der kun kan indkøbes mad fra eksterne leverandører så længe at 
pandemirestriktionerne er gældende i Bispeparken. Når restriktionerne bliver ophævet, vil 
der være en kok til fremstillingen af maden, som tillige vil stå for indkøb af økologiske 
råvarer, som oprindeligt planlagt.

Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.

Ansøgningen fra Foreningen Bispeparkens havegruppe om bevilling af op til 1.000 kr. til 
forplejning til havedag.

Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen. 

5.2 Eventuelle beboerhenvendelser

Beboerhenvendelser vedr. rørprojektet er taget under punkt 4.2

5.3 Eventuelt

Ingen bemærkninger. 

5.4 Godkendelse af dagens mødereferat

Godkendt.


