
Udkast til Dagsordensforslag for Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 23. februar 2016 (uddybet) 
Tagensvej 227. 
 
Åben kontortid fra 17:00 - 17:30. Mad fra 17:30 - 18:00. Møde fra 18:00 
 
P0: Besøg fra områdesekretariatet omkring strategiplanen for Bispebjerg (10 min.). 
(Se også invitation til borgermøde med bilag udsendt på mail til bestyrelsen den 15. februar 2016). 

 
F1: Fremmødte. Afbud. Dirigent. Referent.  
F2: Godkendelse af referat fra 26. januar 2016. 
 
Vi har spurgt driften om de vil være med til mødet, eller om de hellere vil springe over denne gang: 
 
BD3: Evt. spørgsmål eller kommentarer til papir om elektronisk formøde med driften. (bilag udsendt af Erik) 
 
Punkter uden driften: 
 
B4 Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april. Forslag. Hvem præsenterer hvad? Praktisk. Hvem gør hvad? 
Punkter: Godkendelse af de små regnskaber: aktivitetsregnskab og rådighedsbeløbsregnskab 2014 og 2015, 
samt orientering om eller evt. godkendelse af huslejeregnskab og grønt regnskab 2015. Forslag om 
forprojekt til nye rør, evt. faldstammer. Forslag om nye internet og kabler. Budgetstrategi. 
 
B5 Forslag til Budgetstrategi (bilag) 
 
B6 Beslutning omkring mobilantenne (TDC vil betale omkring 10,5 % mindre end de gør i dag - lejen på 
30.000 kr. årligt svarer til omkring 3 kr.pr.lejemål/mdr.) (bilag)  
 
B7 Mødekalender for bestyrelsen - aftalte møder: Budgetmøde på mødet tirsdag 24. maj kl.18 på 
Driftskontoret Frederiksborgvej 118D (10. maj er aflyst). Nyt forslag til mødedato: Ekstra bestyrelsesmøde 
tirsdag 07. juni på Tagensvej 227. Mødet 26. april må flyttes f.eks. til 3. maj, da der er kredsvalgmøde (BL).  
Kredsvalgmøde - hvem deltager fra Bispeparkens Bestyrelse? 
 
B8: Formandsråd/driftsråd 28. april: Evt. punkter til dette.  
 
B9: Nyt fra og om udvalgene. Herunder kommunikationsudvalg. Nyhedsbrevsplan. Jubilæumsaktiviteter 
(forslag, kender vi nogen). 
  
B10: Ordinært afdelingsmøde september 2016: Procedure for modtagelse og behandling af forslag (evt. 
brug af dialogværktøj). 
B11: Forslag: forprojekt til ansøgning om energirenovering af Vaskeriet og/eller Beboerhuset og/eller 
Ungdomsklubben. 
B12: Beboerforslag: Mærkater med rygning forbudt og hundehold forbudt på opgangsdøre inde i 
Bispeparken/Rønningsvej (evt. andre steder).  
 
B13: Kursus for Bispeparkens Bestyrelse. 
 
B14: Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger. 
 
F15: Eventuelt. 
F16: Godkendelse af referat fra dagens møde.  


