
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde med ekstra Driftsmøde  
mandag den 27. november 2017 klokken 17:00 i Bispeparkens Beboerhus 
 
Dato: Mandag den 27. november 2017 
Tidspunkt: kl. 17:00 
Sted: Bispeparkens Beboerhus 
 
Tilstede: Jean, Erik, Odinn, Per, Abdullahi, Annette, Rikke, Rikke Charlotte. Sekretariat: Camilla.  
Driften: Bo Juul Kisum, Thomas Nielsen. Afbud/fraværende: Zeinab, Emil, Simone, Denniz, Brian.  
 
Ekstra Driftsmøde  
Der træffes ikke beslutninger på dette møde. Har egen dagsorden.   
 
Dagsorden  
1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
 
Orienteringspunkter  
Vi fik en orientering om regnvandsprojekt på Plænen. 
 
Driftspunkter  
3.a. Spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften: 

 Summe-lyd. Vi følger op på Bygningsgennemgang. 

 Røgalarmer. Driften påbegynder projekt i år og vi følger op på Bygningsgennemgang.  

 Parkering. Driften følger op på parkeringsafgiften.  

 Låse i genbrugshuse. Vi kigger videre på løsninger. 
 

3.b. Andre emner til/fra driften: 

 Belysning. Vi fik en orientering om at udgifter til vejbelysning fra oktober 2018 afholdes af 
Bispeparken. Vi udarbejder et høringsvar med en klage. 

 Græsplæne. Vi fjerner rullegræs fra udeareal. 

 Arbejdsgang. Vi prøver at sende henvendelser til driften samlet og tager særligt udgiftskrævende 
emner op til Bygningsgennemgang.  

 Beboerhuset. Vi reserverer samtlige mandage til madklub og andre aktiviteter i 2018. 

 Opsætning af ”rygning forbudt”-skilte i kældrene. 
 

Beslutningspunkter  
4.a. Cykelparkering ved Uglen/Grevefløjen.  
Opfølgning: Vi spørger fsb administration om vi kan benytte Parkeringsplads 50 og 58 til cykelparkering   
og evt. mageskifte til 63 og 64. 
 
4.b. Undersøgelse af muligheder for etablering af yderligere boliger i Bispeparken. 
Opfølgning: Vi taler med fsb administrationen om at igangsætte en undersøgelse uden udgifter for 
Bispeparken.  
 
4.c. Kommunikation omkring workshop-forslag fra afdelingsmødet. 
Opfølgning: Resultatet bliver formidlet i Nyhedsbrevet. 
 



4.d. Beslutning om principper for gæstelisten til Nytårskur. 
Beslutning: Vi vedtager forslag 1 og vil afholde et frokostmøde sammen med G/M.  
 
4.e. Aktuel sag.  
Opfølgning: Der udsendes mere information og punktet tages op på næste møde. 
 
4.f. Opfølgning på driftsmøde. Opfølgning sker på næste møde.  
 
Til og fra nedsatte udvalg  
5. Status og opfølgning på opgaver og aktiviteter. Intet. 
 
Faste punkter  
6. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 

 Bestyrelsen anbefaler at Aktivitetsudvalget godkender ansøgning om 10.000 i ekstra tilskud til 
nytårskur 2018. 

 Bestyrelsen anbefaler at Aktivitetsudvalget godkender ansøgning om 6500 kroner i tilskud til 
Lektiecaféen. 
 

6.a. Godkendte ansøgninger. Ingen. 
 
6.b. Popcornmaskine. 
Beslutning: Bestyrelsen beslutter at søge Aktivitetsudvalget om tilskud til anskaffelse af popkornmaskine. 
 
6.c. Midler til opstart af Madklub.  
Beslutning: Bestyrelsen beslutter at søge om tilskud på 5000 kroner som underskudsgaranti for 1. halvdel af 
2018. 
 
7. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen.  
Vi har modtaget henvendelser vedr. opskrivning. 
 
8. Eventuelt  
Der var en snak om at bede driften om, at håndhæve reglen om at der ikke må være hunde i Bispeparken. 
 
9. Godkendelse af dagens mødereferat  
Referatet blev godkendt på mødet. 


