
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 
2018 kl. 18:00 i Beboerhuset   
 
Dato:  21. marts 2018 
Tidspunkt:  kl. 18:00  
Sted:  Bispeparkens Beboerhus 
 
Tilstede: Jean, Erik, Emil, Denniz, Abdullahi, Per, Rikke, Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas. 
Afbud/fraværende: Odinn, Simone, Annette, Rikke Charlotte, Zeinab, Brian. 
 
Dagsorden  
1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
 
Driftspunkter  
3.1. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften. 

 Musik i bygninger. Bestyrelsen beslutter at vi ikke går videre med det pga. mangel på 
effekt. 

 Regnskab for vaskeri. Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.  
3.2. Evt. andre emner til/fra driften. 

 Slidsker. Driften vil sørge for opsætning. 

 Servicekonceptet. Bestyrelsen fik information om udgifter til personaleressourcer. 

 Sundhedstjek. Bestyrelsen får resultatet.    
 
Beslutningspunkter  
6.1. Godkendelse af udkast til forslag til ekstraordinært Afdelingsmøde 14. maj 2018. 
Bestyrelsen godkendte forslag om 1) udvidelse af positivlisten vedrørende overdragelse af løsøre,  
2) brugerstyrring af varme i beboerhus og 3) højere lyd på lyd på dørtelefoner ved opgangsdøre. 
Forslag til bemærkninger til referat af bygningsgennemgang blev godkendt. 
 
6.2. fsb-bestyrelsens effektiviseringsbrev og vores svar. 
Bestyrelsen udarbejder et svar. 

6.3. Forslag fra Havegruppen: 

 Bestyrelsen udarbejder et opslag til alle opgange om god opførsel på altanen.  

 Bestyrelsen beslutter at undersøge prisen for en jordundersøgelse og søge om 
aktivitetsmidler. Vi spørger driften om hvor ofte sandet i sandkasserne bliver udskiftet. 

 Bestyrelsen spørger driften om prisen for undersøgelse af vandkvaliteten to steder i 
Bispeparken. 

 Bestyrelsen spørger driften om en oversigt over regnvandsanlægget. 

6.3. Opfølgning på brev til regering og Folketing. Samt kampagne for at bevare de almene boliger. 
Bestyrelsen besluttede at fortsætte underskriftindsamlingen. 



6.4. Fællessektionsmøde i fsb 12. april 2018. Hvem deltager? 
Deltagere: Per, Erik, Rikke. 
Jean deltager for organisationsbestyrelsen.  

6.5. Nyt om driftsfællesskab med mere. 
Bestyrelsen fik en orientering om status på udvidelse af driftssamarbejde og driftsfællesskabet. 
 
Til og fra nedsatte udvalg 
7. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter 
Ingen bemærkninger. 
 
Faste punkter  
8.1. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 
Forslag om at anbefale ansøgning til Aktivitetsudvalget om Bispeparkens Økologiske Fællespisning 
blev vedtaget. 
 
8.2. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen.  
Er videregivet til driften. 
 
9. Eventuelt  
Intet. 
 
10. Godkendelse af dagens mødereferat  
Godkendt. 


