
Referat af Bispeparken Bestyrelsesmøde tirsdag d.27. januar 2015 

 

F1. Formalia: fremmødte, afbud, dirigent og referent samt godkendelse af referat. 

Anna, Karin, Souzanne, Marie, Abdullahi, Erik og Jean. Afbud: Anne, Annette, Emil og Zeinab.  

Dirigent: Anna. Referent: Jean. Referat af sidste møde godkendt. 

 

Punkter med driften:  

D2. Opfølgning på formøde med Driftsudvalget. 

Vi skal have alle koder og/eller placeringer af fælles internetmodem på Tagensvej 227 og i Bispeparkens 

Beboerhus. 

-> Driften ser på det. 

Bestyrelseslokalet Tagensvej 227 (hele butikslokalet) skal renoveres til samme stand (men ikke samme stil) 

som Driftskontoret og på tilsvarende vilkår, dvs. via årets budget for bestyrelse og drift (ikke 

aktivitetsmidler eller nye afdelingsmødebeslutninger). 

-> Ligger hos driftschefen. Bestyrelsen tager stilling til en omklassificering af lokalet. Vi spørger driftschefen, 

om hvad der skulle forhindre en renovering af lokalet.  

Det skal undersøges hvor afdelingsmødet?]] [[Jean taler med Grønlund]] 

Vi skal have enten skiftet eller afbrudt indholdet på Bispeparkens info-TV-kanal. 

-> Driften har taget kontakt med Parknet. Vi taler også med dem. 

Vi skal have et statusmøde med Parknet. 

-> Overgivet til driftschefen. 

Vi skal have nøgler til alle låse på ladcyklerne. 

-> Cyklerne er restaureret. Ejendomskontoret kører udlån. 

Digital opmåling. 

-> Driften sørger for en oversigt over start og slut. Alle der skal besøges er varslet (80 - 90 lejligheder). 

Skilte i opgangene forkerte omkring affald. 

-> Driften arbejder på det. De er ved at blive pillet ned. 

Varmeregningsorienteringsmøde 

 -> Der er bedre styr på varmeforbruget i systemet. Vi vælger, om vi vil afholde et møde før maj-juni-

regningen. Der måles hver 10.minut.  

Opmåling af vandforbruget. Opdelt på sektioner. Vandregningerne stiger. 

-> Koldt vand kan måles 8 steder. Driften måler efter vores ønske. 



Varmt vand skal måles på den enkelte lejlighed, men først ved helhedsplanen. 

Bestyrelsens kælder fra tidligere tider? 

-> Driften kender ikke noget til den. 

Rundvisningen starter ved Driftskontoret. Kl.17:00 torsdag den 29. januar. 

Rådhuspladsen spørger om erhvervslejere. 

-> Udlejning til Thaikøbmandsbutik på 118 C. 

-> 114: Nej til rengøringsfirma. OK til antik-butik eller skønhedsklinik. Der kommer små mængder fugt op og 

det vil stå i lejekontrakten. 

JLV 10, brevsprække mangler. 
-> Er bestilt.  
 
Papir på betingelser på at leje Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Beboerlejlighed. 
-> Vil blive skrevet. 
 
Nøgler til dørene er klar. 

 

D3. Afdelingsmødet: Praktisk opsummering. 

Diverse opgaver er fordelt. 

 

D4. Opsummering på Forslagene til afdelingsmødet. 

Indkaldelse er trykt på bestyrelsens kopimaskine og omdelt af driften. 

 

D5. Ansættelse af ny driftsleder. 

Punktet behandles senere på dagsordenen. 

 

Punkter uden driften. 

B6. Afdelingsmødet: Hvem fremlægger hvilke forslag?   

Hvad er forslaget? Hvad koster det, og hvorfor er det godt? Hvad tjener vi på det? 

Højvandssikring, Energioptimering, Gennemførelse af den tidligere vedtagne bilfri zoner, Nye døre og låse, 

Regnvandsanlægget. 

 

B7. Valg af ny 2.næstformand. 

Erik er valgt. 



B8. Forslag omkring indkøbspolitik 

”Bestyrelsen og udvalgene køber så vidt muligt økologi, fairtrade, miljømærkede og lokale varer og minimer 

affaldet ved så vidt muligt at undgå engangsservice”. 

Enstemmigt vedtaget (7 stemmer for). 

 

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

Kommissorium for Driftsudvalget og for Lokaleudvalget udsendes op til næste møde. 

Vi tager beslutning omkring beboer-TV, når det nye system er klar.  

Orientering fra Cykel/barnevognsudvalget: 626 cykler i december er flere end de 424, der kan stå i stativer. 

22 barnevogne og 7 rollatorer stod også ude. Flere steder ud mod Tagensvej er der cykelstativer nok. 

Kæmpe behov inde i Bispeparken.  

Hjemmesidenudvalget: Oversigt over, hvor Bispeparken er nævnt på facebook, herunder vores fanside. 

Bispeparkens historie, og Bispeparkens stednavne er lagt op på Bispeparken.dk   

Grønt Omstillingsudvalg: 2015: Vandets År. Film. Foredrag. Måling af vandforbruget. Bettina Fellow holder 

foredrag. Forplejning til det. Vandsparekonkurrence: Marts-Maj og September-November. Skattejagt. 

Undersøgelse af brugen af vaskeriet både via systemet og interviews. Event på vaskeriet. (Måske skal vi 

også se på, hvorfor vaskemaskinerne ikke altid vasker optimalt). 

Synlighedsudvalg vil hjælpe med at synliggøre Vandets År. 

 

B10. Forslag omkring aktivitetsudvalgsansøgninger. 

”Aktivitetsudvalgsansøgninger afsendes per mail fra bestyrelsesmødet i samme øjeblik, de er vedtaget.” 

Vedtaget. 

 

B10B. Forslag: ”Lokalet Tagensvej 227 omklassificeres fra cafelokale til bestyrelseslokale gældende for 

resten af året 2015.” 

Udsat. 

 

B11. Godkendelse af ansøgninger til aktivitetsudvalget. 

Forslag om ansøgninger til aktivitetsudvalget: 

* Køb af telt til fællesarrangementer 

Bispeparkens Bestyrelse søger om op til 25.000 kr. til at indkøbe et cirka 5 m * 10 m telt til brug til 

fællesarrangementer.  

Vedtaget. 



* Afholdelse af fastelavnsfest 

Bispeparkens Bestyrelse & Festudvalg søger om 15.000 kr. til Fastelavnsfest 22.februar 2015.  

Vedtaget. 

* Køb af licens til at vise film i Bispeparkens Beboerhus 

Grønt Omstillingsudvalg i Bispeparkens Bestyrelse søger om 4508,75 kr. til køb af et års licens til at vise film 

i Bispeparkens Beboerhus. 

Vedtaget. 

* B.Ø.F. 

Bispeparkens Bestyrelse søger om 15.200 kr. til afholdelse af B.Ø.F. - Bispeparkens Økologiske Folkekøkken, 

cirka 16 gange i løbet af 2015.  

Projektidé: B.Ø.F. 

16 gange folkekøkken, marts, april, maj, juni, august, september, oktober, november (2 gange hver måned) 

Prisidé: 15 kr. uden kød. 25 kr. med kød. 

Betale til køkkenmedarbejder (4 timer): 700 kr. pr. gang. 8 måneder gange 2 gange: 11.200 kr. 

Madvarer: 2 første gange: 2000 kr. gange 2: 4.000 kr.  Derefter selvfinansierende med indtægter fra 

foregående. Billetter sælges til næste gang ved det aktuelle arrangement og evt. i kontortiden. Planen er at 

involvere BUK og børn og unge og andre klubber og interesserede i Bispeparken i B.Ø.F. 

I alt 15.200 kr. 

Vedtaget med ændringerne. 

Ansøgning om forplejning og gave ved bogforedag 

Bispeparkens Bestyrelse søger om 1000 kr. til forplejning til deltagerne og gave til foredragsholderen ved 

bogforedraget 4.februar 2015.  

 

B12. Udpegning af ekstra medlemmer til ansættelsesudvalget (kvinder har været efterlyst).  

Souzanne og Anna er udpeget. Jean taler med Niels Dolmer, formand for Gravervænget/Møllerlodden.  

 

B13. Evt. 

Vi har bidraget til Styringsdialogen ved at formanden har svaret positivt omkring Bispeparken på de fem 

spørgsmål om beboerdemokratiet, nemlig om bestyrelsen kan kontaktes via træffetid og/eller hjemmeside, 

om der har været beboerforslag på det seneste afdelingsmøde, om der er tradition for at nedsætte 

beboergrupper og om afdelingsbestyrelsen holder regelmæssige møder. Derfor har Bispeparken fået 100 % 

og bedømmelsen velfungerende. Overvejelse om store sten på kommunens plæne. Overvejelse om 

udlejning af Tagensvej 227. 


