
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2016 kl. 18:00
F1. Formalia
Deltagere: Abdullahi, Marie, Emil, Annette, Jean, Erik. Afbud (orlov): Zeinab, Thomas, Mette. 
Fraværende: Johan 
Ordstyrer: Jean. Referent: Camilla.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.

B2.  Medarbejdernes arbejdsmiljø, samt mailregler (Bilag: Mailregler)
- Der blev orienteret om, at de gældende regler er blevet udsendt, fremlagt og tiltrådt på 
sidste møde.
- Forslag om mailregler bliver udsat til det første møde efter afdelingsmødet.
 
B3. Forslag til afdelingsmødet fra andre beboere. (Bilag: Husorden)
Forslag fra en anden beboer blev afstemt og aftalt med beboeren. Bestyrelsen støtter 
forslaget. Hvis forslaget bliver godkendt på afdelingsmødet udsendes revideret Husorden.

B4. Forslag udarbejdet af administrationen (Bilag)
- Renoveringsforslag: Bestyrelsens holdning er, at det er uhensigtsmæssigt at vedtage at 
bruge 86 mio. kroner uden et konkret og præcist forprojekt. Afdelingsbestyrelsen foreslår at 
der igangsættes et forprojekt, der vedrører renovering af tag, facader, vinduer m.m., som 
viser de reelle behov og omkostninger. Bestyrelsens forslag til et forprojekt bliver fremlagt til
vedtagelse på afdelingsmødet. 
- Forslag om Boligsocial Helhedsplan: Bestyrelsen støtter forslaget og stiller det til 
afdelingsmødet.
- Tagensvej 227: Administrationen har forslået at bruge 425.000 kroner ekstra i forhold 
beslutningen på sidste afdelingsmødet om at bruge 2 mio. kroner så forslaget i alt lyder på 
2.425.000 kroner. Bestyrelsen stiller forslaget for at komme hurtigt i gang, og arbejder for at 
tilrette projektet så det nærmer sig den førhen godkendte pris. Disse begrundelser 
indarbejdes i forslaget.

B5. Vores egne forslag til afdelingsmødet
Bestyrelsen har ingen yderligere forslag.

B6. Forslag til Bestyrelsens beretning 2015-16 (Bilag)
Beretningen blev gennemgået og godkendt.

B7. Bestyrelsens roller som orientering (Bilag)
Bestyrelsen blev enige om at teksten kan tilrettes efterfølgende. Input fra bestyrelsen til 
teksten: Der er mange muligheder for at deltage. Forventning om deltagelse i alle 
bestyrelsesmøder 1 gang om måneden.

B8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

B9. Godkendelse af referat fra dette møde
Referatet blev godkendt.


