
1 
 

Referat for Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

Mandag den 2. december kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus                                 

Tidspunkt: kl. 18:00 (spisning kl. 17:30 / Bestyrelsens Åbne Kontortid kl. 17:00-17:30)  

Dagsorden  

1. Formalia (18:00-18:05) 

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  

Tilstede: Abdullahi, Zainab, Per, Rikke-Charlotte, Erik, Jean, Jan og Erling 

Tilstede fra fsb: Bo (Driftsleder), Thomas (Souschef), Ninna (Driftschef) og Sidsel (sekretær) 

Afbud: Emil, Wiera, Denniz 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Driftspunkter (18:05-18:55) 

2.1 Servicekoncept med driftschefen (vi ønsker at BL-kontingent kommer med som noget vi ikke selv kan justere på) 

Servicekonceptet blev enstemmigt vedtaget med de faldne bemærkninger. 

2.2 Beslutning om åbning af chipnøgler til genbrugshuse 

Vi har tilstrækkelige chipnøgler og adgang til genbrugshuse. Man kan henvende sig til ejendomskontoret hvis man 

har behov for adgang til flere genbrugshuse.   

2.3 Regler for udlejning af Bispeparkens Beboerhus i 2020 

Tillægsreglerne blev godkendt.  

2.4 Udendørs borde/bænke sæt 

Driftskontoret vedligeholder dem i vinterhalvåret.  

2.4 Pakkepostanlæg.  

Vi ønsker ikke et pakkepostanlæg i Bispeparken.  

2.5 Personale  

Orientering. 

 

3. Opfølgningspunkter (19:10-19:30) 

3.1 Voksenuddannelses-projektet v. Jean 

Planen er at uddannelsen starter op til januar. Der kommer mere information ud i december. Det er stadig muligt at 

tilmelde sig. Målet er at nå mindst 20 deltagere.  

3.2 Regeringens nye lister pr. 1. december v. Jean 

Vi har et år mere at komme ud af listerne.  
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Bestyrelsen skriver et nyhedsbrev med en opdatering iht. de nye tal fra ministeriet, hvor vi er tre ekstra 

uddannelsesbeviser fra at komme ud af alle listerne (vi har 22 ekstra, men de tæller først med til næste år). 

3.3 ’Ældre i fokus’-projektet v. Per 

Der bliver husstandsopdelt en informationsflyer.   

Mandag d. 16. december kl. 11-12 starter projektet op på Frederiksborgvej 118a. Projektet starter ligeså op i de 

andre boligafdelinger i driftsfællesskabet, som Bispeparkens beboere også kan bruge.  

3.4 Beboerprojekt Bispebjerg   

Sarah fortalte om beboerprojekterne, som er tilbud for alle beboere i Bispeparken. Se mere på 

www.beboerprojektbispebjerg.dk  

 

4. Faste punkter (20:05-20:45)  

4.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

Pensionistklubbens julefrokost: 9.000 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.  

Kvindeklubbens juletur: 12.500 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.  

Indkøb af en ekstra Christianiacykel til beboerudlån: 20.000 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget 

godkender ansøgningen. 

Industriovn til Beboerhuset: 100.000 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen. 

4.1.1 Køleskab (aflåst) og skabe til Beboerhuset  

Køleskab: 8.000 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.  

Skabe til beboerhuset: 15.000 kr. Bestyrelsen indstiller til at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.  

4.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

Ingen.  

4.3 Eventuelt  

Intet yderligere. 

4.4 Godkendelse af dagens mødereferat  

Godkendt. 

Efter bestyrelsesmødet er der et kort arbejdsmøde, med formandskabet og evt. andre, hvor mails m.v. afsendes. 

 


