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Forslag til dagsorden for Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

tirsdag den 31. januar 2017 

 

Dato:  Tirsdag den 31. januar 2017 

Tidspunkt:  kl. 18:00 (Åben kontortid/Mød Bestyrelsen kl. 16:30-17:30  

                          og samtidig salg af billetter til Fastelavn) 

Sted:                 Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B  

 

 

Dagsordenspunkter (18:00-18:05) 

1. Navnerunde. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Driftspunkter (18:05-18:55) 

3. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften (Bilag følger). 

4. Ansættelse: Camillas midlertidige ansættelse for 1 år i stillingen som sekretariatsmedarbejder ophører 

per 1. april 2017.  

Forslag til beslutning: "fsb anbefales at ansætte Camilla i stillingen som sekretariatsmedarbejder. 

5. Godkendelse af aftale om fælles drift mellem BP og G/M (Bilag: Aftale om fælles drift). 

6. Forslag om at “Servicekoncept for grundlæggende ydelser” godkendes for endnu et år (Bilag: 

http://www.bispeparken.dk/wpcontent/uploads/2016/02/2016_01_26_Servicekoncept_med_diagram_Bis

peparken_01-22.pdf) 

7. Evaluering af ændringer på vaskeriet:  

 Forslag om ligelig fordeling mellem reserverbare maskiner og chancemaskiner.  

8. Status Tagensvej 227 projekt:  

 Rengøring 

 Udlejning via ejendomskontoret 

 Fondsansøgning om tilskud til istandsættelse af lokalet fra f.eks. RealDania ”Underværker”. 

 9. Eventuelt andre emner til/fra driften. 

 

Pause (18:55-19:05)   
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Øvrige forslag og beslutninger (19:05-19:25) 

10. Beslutning om deltagelse i Kredskonference i Boligselskabernes Landsforening 18.-19. marts 2017.  

- Hvem deltager? 

11. Forslag om datoer for bestyrelsesmøder 2017 m.m. Husk at medbringe kalender (Bilag) 

 Bestyrelsesmøde tirsdag 4. april 2017 kl. 18 i Beboerhuset 

 Ekstra-ordinært Afdelingsmøde i Beboerhuset mandag 8. maj 2017 kl. 18.30/spisning kl. 17.30  

(orientering om og godkendelse af regnskaber m.m.)  

 Høstfest søndag den 20. august 2017 i Beboerhuset 

12. Formandsrådet/driftsrådets sammensætning 

Til og fra nedsatte udvalg (19:25-19:35) 

13. Opfølgning på opgaver & aktiviteter i enkelte udvalg. (Bilag: Referater er tidligere udsendt) 

 Tv og internetprojekt 

Faste punkter (19:35-19:45) 

14. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. Evt. nye ansøgninger (Evt. bilag). 

15. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen. 

16. Eventuelt (19:45-19:55) 

 Træningsweekend i Medborgerne (Bilag: Invitation). 

17. Godkendelse af dagens mødereferat (19:55-20:15) 

 

 


