
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

mandag den 5. marts 2018 kl. 18-20 i Beboerhuset 

Dato:  5. marts 2018 

Tid:  kl. 18-20  

Sted:  Beboerhuset 

Deltagere:  Erik, Annette, Rikke Charlotte, Abdullahi, Odinn, Per, Jean, Emil. Sekretariat: Camilla. 

Afbud: Rikke, Zeinab. Fraværende: Brian, Denniz, Simone. 

 

Dagorden 

1. Navnerunde. Valg af ordstyrer: Jean/Odinn. Valg af referent: Camilla 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med et par ændringer til punkt 3 og 9. 

 

Beslutningspunkter 

3. Opfølgningspunkter på bygningsgennemgang: 

1. Langtidsplan/PPV 2019. 

Vi  udarbejder et samlet svar med forslag til ændringer til driften. 

2. Forslag til servicekoncept 

Vi har enkelte rettelser og evt. yderligere svar kan indsendes senest mandag den 12. marts 2018. 

3. Orientering om nye mødedatoer  

Afdelingsmødet er mandag d. 10. september 2018 og Budgetmødet er onsdag den 8. august 2018 

kl. 17. 

4. Forslag til dato for Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september 2018 bliver lagt sammen med mødet mandag den 27. 

august 2018 

5. Etablering af 6 stk. cykelslidsker i kældernedgangene 

Vedtaget. 

6. Tilføjelse af løsøre ved fraflytning 

Vedtaget og vi stiller forlaget til Afdelingsmødet. 

7. Mulighed for brugerstyring af varme i beboerhus 

Vedtaget og vi stiller forlaget til Afdelingsmødet. 

8. Højere lyd på dørtelefon ved opgangsdøre 

Vedtaget og vi stiller forlaget til Afdelingsmødet. 

9. Skal vi hæve priserne på vask?  

Vi spørger driften om dokumentation for udgifter til vaskeri. Evt. prisstigninger kan evt. komme på 

tale efter etablering af vandmålere.  

4. Besøg i Bispeparken 

Ændringsforslaget: ”Vi byder positiv omtale velkommen, og opfordrer til at negativ omtale angående  

almene boliger ikke associeres med Bispeparken” er vedtaget. 

5. Udlejning til unge under uddannelse. 

Vi afventer og påvirker de nye regler pr. 1. januar 2019. 

6. Brev til regeringen om liste og evt. opfølgning. 

Nyt brev vedtaget.    



7. Evt. udvidelse af driftssamarbejdet. 

Der var en orientering om muligheden for at udvide samarbejdet med andre fsb-afdelinger i området.  

Vi er fortsat positivt indstillede overfor en udvidelse af driftsfællesskabet og samarbejdet med andre 

afdelinger. 

 

Til og fra nedsatte udvalg 

8. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter. 

Intet. 

 

Faste punkter 

9. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 

1. Havegruppen ansøger om tilskud på 10.000 kroner til indkøb at drivhus. Bestyrelsen anbefaler at 

havegruppen udarbejder og/eller stiller forslaget til et Afdelingsmøde. 

2. Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender bestyrelsens ansøgning om 45.000 kroner i 

tilskud til Sommertur 2018. 

3. Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender bestyrelsens ansøgning om 5000 kroner i 

tilskud til det ekstraordinære Afdelingsmøde 2018. 

10. Henvendelser 

Intet. 

 

11. Eventuelt 

Intet. 

 

12. Godkendelse af dagens mødereferat. 

Godkendt. 

 


