
Referat fra Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 25.august 2015 på Tagensvej 227 

Åben kontortid fra 17:00 - 17:30. Mad fra 17:30 - 18:00. Møde fra 18:00 

F1: Fremmødte: Annette, Marie, Erik, Jean, Emil (1.suppl.). (Zeinab). Bo (driftsleder), Klaus 

(driftslederassisten).  Afbud: Anna, Anne, Karin, Souzanne, Zeinab, Abdullahi, Niels. Dirigent: Jean. Referent: 

Jean. Underskrifter på telefonpenge: 1.september.  

Punkter med driften: 

D2: Den nye driftsleder og bestyrelsen præsenterer sig. 

D3: Til orientering vedlagt:  

Liste med spørgsmål og svar til driften. Noter fra Formandsrådsmøde i driftssamarbejdet Team Bispebjerg 

18.august. 

D3.1 Fælles skriv fra Driften og Bestyrelsen omkring pullerterne. 

Redigeres, godkendes pr. mail og sendes videre til driften. 

D3.2. Fra driften: Bunkersrydningen stoppes nu. Formand og kasserer taler med revisorerne. Driften står for 

indskrivning til afdelingsmødet. 

B&D4 Cykelstativplan 1.fase (Der opsættes cykelstativer mellem vaskeriet og Bispeparken 18. Plan i øvrigt 

udarbejdes af udvalget). 

Driften opsætter cykelstativer ved Bispeparken 12-13. Vi ønsker også opsætning ved plantekasserne ved 

vaskeriet. Og nede ved svinget ved Grevefløjen. Driften opsætter selv stativer og lægger fliser. Driften laver 

cykelrazzia. Brug for netop en helhedsplan for affaldshuse til husholdning og barnevogns/cykelhuse. 

D4.1 Tørretumblere: Driften indhenter tilbud på nye tørretumblere på henholdsvis gas og el. Gassen 

kommer i efteråret. Tørretumblerne skal sættes op før dampen er væk. 

B5 Udlejningsplan for weekender i Beboerhuset (tidligere udsendt - kommer igen som Bilag B5). 

Driften: chip og kodning. Behov for at rengøring og optælling foregår i weekenden.  

Punkter uden driften: 

B6 Vores stillingsopslag til sekretariatsassistenter (studentermedhjælpere). (Mulighed for to 

studentermedhjælpere). 

Tilrettet. Sendes videre til driftschefen. 

B7 Afdelingsmødets afvikling  

Banner fra driften er OK. 

 B7.1 hvem er på valg og genopstiller/genopstiller ikke, samt præsentationsindbydelse. 

Bedre præsentation og ud skriftligt til beboerne. Vise hvem, der genopstiller og skrive de genopstillende på 

stemmesedlen fra starten af. Navneskilte på bestyrelsesbordet. Evt. slide med, hvordan vi sidder. 

B8 Evt. møde med præsentationsteknik og præsentation af forslag. 



Aftales d.1.sept. Vi lægger vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt kommer den dag, så vi kan 

fordele opgaverne. Og sender ekstra indkaldelse ud - der er hjemmebagt kage. 

Afdelingsmødeforslag: 

B9 Husordensforslag. (Bilag B9) (man er meget velkommen til at lave en sammenlignende udgave mellem 

2006/13-udgaven og 2015-forslaget, men som udgangspunkt sætter vi bare de to forslag op). 

Tilrettet. 

B10 Internetkabel-forslag (bilag følger, så snart der er nyt). 

Intet nyt. Vi rykker efter det. 

B11 Forslag omkring Tagensvej 227. 

Vi tjekker op på referat fra lokaleudvalgsmødet. Og ser på at stille et forslag. For at frigive JLV 10. Medregn 

besparelsen. Vi stiller et forslag til afd.mødet. Vi sætter tal op på det.  

B12 Forslag omkring telefonpenge (eventuelt). 

Vi ser på det 1.sept. 

B13 Udearealforslag (evt.) (kan vi nå at vende det med Birgitte, eller skal vi tage en dialogproces med alle 

interesserede beboere, før vi beder om ekstra penge?) 

Vi ser på det som en del af helhedsplansløsningen eller optakten til den. 

B14 Forslag om gummifaldunderlag i stedet for grus på legepladserne.  

Afventer tal fra driften.  

B15 Beboerforslag indtil nu (vedlagt sammen med forslag til konsekvensberegning og bemærkninger) 

Eva Nielsen 1: Rygeområde ved Beboerhuset. 

Eva Nielsen 2: Cykelstativer og afskaffelse af Køkkenhavebede tæt ved vaskeriet.  

Anja Jensen: YouSee.  

Behandler vi 1.september. 

B17 Høstfesten: frivillige søges. Evt. andet. 

B18 Ekstra: 

Aktivitetsmidler.  

Kvindeklub: Vi giver penge til Eid Fest. Ang: sommerturen siger vi umiddelbart nej, men vi planlægger, at 

næste års sommertur går til Tivoli. Vi tjekker op på vores samlede bevillinger.  

Bunkersbed: Vi afventer den videre gang med projektet i forhold til kommunen.  

B19 Evt.: Intet.  

 


