
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde 

Mandag den 10. august 2020 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus (Åben kontortid 17:00-17:30)   

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

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

Deltagere: Zeinab, Jean (ordstyrer), Erik, Per og Jan. Referat efterfølgende godkendt af Rikke-Charlotte.
Fra driften/administrationen: Birgitte (landskabsarkitekt), Ninna (driftschef), Bo (driftsleder) 
Bestyrelsens sekretariatsmedarbejdere: Pernille, Katja (referent) 
Opland Landskabsarkitekter: Lærke, Peter

Vores to nye sekretariatsmedarbejdere hilste på Bestyrelsen. 

1.2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Fremtidens Affalds- og Genbrugsløsning i Bispeparken (18:05-19:00)

Videre udarbejdelse af forslag med deltagelse af vores landskabsarkitekt og rådgiverne.

Orientering givet ifm. Opland Landskabsarkitekters fire løsninger om fremtidens affalds- og genbrugsløsning i 
Bispeparken. Vi stiller tre forslag til afdelingsmødet: 1/ Nedgravede beholdere - 10 fraktioner, 2/ Rullecontainere og 
3/ Tilvalg af centralsug. Oplands rådgivere vil være til stede under mødet og præsentere de forskellige løsninger.
 

3. Driftspunkter (19:00-19:15)

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

Intet yderligere.

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften

Ejendomskontoret flyttes midlertidigt (til Dommerparken fra 1. oktober til 12. januar 2021). Driften kommunikerer 
dette ud til beboerne. 

Der er ansat en ny funktionær. 

Bestyrelsen arrangerer, at beboerne skal kunne komme med forslag til stier og beplantning ved Skoven. Det skal 
gøres i fællesskab med en havearkitekt. Indtil projekt Skoven igangsættes, skal der skabes en sti gennem Skoven. 

Opfølgning på udlevering af fjernbetjening til pullert-anlæg.  

Bestyrelsen beslutter, at der skal anskaffes luk-låget-affaldsskilte.

Driften laver et prisoverslag til indre chiplæsere til åbning af døre i genbrugshuse. 

Adgang-forbudt-for-hunde-skilt til beboerhusets hoveddør genanskaffes. 

4.1 Ændret forslag omkring Kooperationen (Beboerforeningen bliver medlem)

Forslaget er vedtaget. 



4.2 Kommende mødedatoer i Bispeparkens Bestyrelse 

tirsdag 15. september (forandringsplansmøde med dir. Pia Nielsen og Anita – i stedet for afdelingsmøde) 

tirsdag 22. september (er aftalt)

tirsdag 6. oktober (kort konstituerende - efter afdelingsmødet) 

mandag 26. oktober (er aftalt)

Orientering givet. 

4.3 Skifte af bank (bilag)

Forslaget om skifte til Arbejdernes Landsbank er vedtaget.

5. Afdelingsmødet 5. - 6. oktober
5.1 Dagsorden for afdelingsmøde 

Godkendt. Bemærk ”sted oplyses senere”. 

5.2 Praktisk, lokale, spisning 

Afklares senere. Formandskabet bemyndiges til at afgøre dette. Der er spisning. 

5.3 Ændringer og nye forslag til afdelingsmødet

Formuleres inden bestyrelsesmødet d. 22. september. 

Bestyrelsen udarbejder et forslag til en plan for Bispeparkens legepladser til senere brug. 

6. fsb repræsentantskabsmøde (19:30 med evt. øvrige repræsentanter)

6.1 Forslag

Orientering givet. 

6.2 Deltagere

Orientering givet. 

7. Opfølgningspunkter 
7.1 Rørprojektet 
Status på projektet samt beboerhenvendelser. 



Orientering givet. 

7.2 Fællesspisningsprojektet

Orientering givet. 

7.3 Ældre i Fokus

Orientering givet. 

7.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken

Orientering givet. Møde om Kommunernes forandringsplan d. 15. september. 

7.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken

Bestyrelsen foreslår til fsbs repræsentantskabsmøde at fsb skal støtte vores egen vedtagne evt. udviklingsplan for 
Bispeparken, og foreslår at fsb skal støtte borgerforslaget ”Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger”. 
Bestyrelsen markerer offentliggørelsen af regeringens lister. D. 1/12 afholder vi et informationsmøde og den 
efterfølgende weekend afholder vi et større arrangement.  

7.6 Aktivitet fra Beboerprojekt Bispebjerg

Vi afventer nærmere information. 

7.7 Høstfest – planer og muligheder

Vi foreslår søndag d. 6. september. Vi undersøger, om der er interesse blandt klubber og foreninger. 

7.8 VUC Bispeparken

Orientering givet. Tidsplanen for VUC Bispeparken efterår 2020 er foreløbig:
Vejlederen fra Vestegnen HF&VUC kommer ud og indskriver kursister fra midt august til midt september en gang om 
ugen. Kurset kører fra midt september og 14 uger frem.

8. Faste punkter
8.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget

Ingen yderligere.
 
8.2 Eventuelle beboerhenvendelser 

Er behandlet under tidligere punkter. 

8.3 Eventuelt

Ingen bemærkninger. 

8.4 Referat: Forslag: formandskabet bemyndiges til at færdiggøre referatet efter en kort gennemgang på mødet.

Godkendt. 


