
Referat af Bispeparken Bestyrelsesmøde tirsdag d.24. februar 2015 

Sted: Tagensvej 227. 

 

F1. Formalia: fremmødte, afbud, dirigent og referent. 

Fremmødte: Anna, Marie, Zeinab, Erik, Jean, Souzanne. Driften: Louis. Afbud: Abdullahi, Anne, Annette, 

Karin, Emil (1.supp.). Dirigent: Anna. Referent: Jean. 

Referat fra sidste møde: En rettelse: kommissorium, der udsendes er for lokaleudvalget og ikke 

hjemmesideudvalget. Derefter godkendt. 

Punkter med driften 

D2. Opfølgning på formøde med Driftsudvalget 

Bilag opdateret. 

Driften kører stabilt. Der bliver ikke iværksat nye projekter, indtil den nye driftsleder tiltræder. 

D3. Ansættelse af ny driftsleder 

Nu er der en ny lokalaftale for fsb om ansættelsesforhold, som også kan have positiv indflydelse på 

ansættelsen. Driftschefen står for det, og melder tilbage til os omkring den samtale, som vores 

ansættelsesudvalg skal deltage i. 

Punkter uden driften 

B4. Tagensvej 227  

Afventer, at driftschef Henrik Grønlund sender et papir med de ting, som vi skal tage stilling til. 

B5. Forslag om kommissorier for T227-cafélokaleudvalget og for driftsudvalget  

Kommissorium for Tagensvej 227-lokaleudvalget 
Tagensvej 227-lokaleudvalget kommer med forslag til indretning/udnyttelse af lokalet Tagensvej 227 st. th. 
med henblik på brug til bestyrelsessekretariat (kontor), mødelokale for bestyrelse, andre udvalgsmøder og 
forskellige beboergruppemøder samt andre beboeraktiviteter, der med fordel kan afholdes i lokalerne. 
Tagensvej 227-lokaleudvalget forestår den overordnede drift af lokalet.  
Udvalget konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 
 
Kommissorium for driftsudvalget 
Driftsudvalget afholder formøde med driften inden et tilhørende bestyrelsesmøde, for der at rejse 
spørgsmål, der ønskes besvaret af driften inden bestyrelsesmødet. 
Driftsudvalget konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

B6. Forslag omkring den ”bilfri” zone  

1. Parkeringspladserne ved vaskeriet kommer til at indgå i en sti mellem vaskeriet og beboerhuset sammen 

med et stykke, hvor der er små buske nu. Stien på de tidligere P-pladser kan indrammes af plantekasser. 

Vedtaget. 



2. Driften indhenter tilbud på to løsninger ved Frederiksborgvej, henholdsvis bom og elektronisk pullert, 

samt to løsninger ved Bispeparken 10-11, henholdsvis bom og pullert med nøgle. Derudfra kan 

Bispeparkens Bestyrelse vælge den optimale løsning inden for den økonomiske ramme og inden for 

afdelingsmødets beslutning i 2013 i øvrigt. 

Godkendt. Forslag omkring bedre trafiksikkerhed kan indsendes til Bispeparkens Bestyrelse via 

post@bispeparken.dk   

B7. Evaluering af afdelingsmødet 

Vi evaluerede mødet og kom med forslag til at afvikle møderne endnu bedre fremover. 

B8. Forslag om forberedelsesmøde til afdelingsmøderne  

Forud for afdelingsmødet kan Bispeparkens Bestyrelse mødes til et forberedelsesmøde, hvor der er 

mulighed for at forberede og træne fremlæggelse af præsentationerne af vores forslag og evt. 

kommentarer til forslag fra andre beboere. 

B9. Fremlæggelse af status fra udvalg, evt. godkendelse af forslag fra udvalg 

Hjemmesidens teknik er optimeret. Grøn Omstilling har vist film, og Tagensvej 227 fungerer fint som 

biograf. Vi vil reklamere for åbningen af Vandets år på mandag 2. marts kl.18.  

B10.1. Godkendelse af ansøgninger til aktivitetsudvalget 

Bispeparkens Køkkenhaveinitiativ 

Bispeparkens Køkkenhaveinitiativ søger om 3000 kr. til frø, planter m.v. og vil annoncere med en 

køkkenhavedag i en weekend i løbet af foråret. 

Godkendt. 

Grønt Omstillingsudvalg 

Grønt Omstillingsudvalg søger om 45.000 kr. til Vandets År. 

Godkendt. 

B10.2: Forslag til krav til Aktivitetsansøgninger 

De tilpassede forslag til krav sendes til udtalelse fra Aktivitetsudvalget og fornyet behandling i Bispeparkens 

Bestyrelse. I forbindelse med godkendelse af ansøgninger til aktivitetsudvalget kan der angives en frist for 

indsendelse af bilag. Vi opfordrer til at der indsendes billeder fra aktiviteten. Vi kan anbefale kassererne fra 

klubberne at tilmelde sig information om kurser på fsbs hjemmeside.   

B11. Ang. mødeplan: 31.marts ligger i påskeferien og kan fastholdes, eller udskiftes med 24.marts. 

Vi skriver ud og hører om der er indsigelser, med svarfrist i løbet af en uge. Ellers fastholdes 31.marts.  

Tirsdag 26.maj ligger samtidig med repræsentantskabsmødet i fsb og flyttes derfor til 2. juni. 

B12. Evt.  

Til orientering: mødeplan for formøder med driften samt formandsskabsmøder udsendes. 

Mødet sluttede 20:16, efter at dette referat var godkendt. 


