
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

Mandag den 28. januar kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus                                 

 

Dagsorden  

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

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

Tilstede: *) 

Fra driften: *) 

Afbud: *) 

*) Alle navne er fjernet i web-version. 

 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Driftspunkter (18:05-18:50) 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar 

Børnemalerierne på havekasserne tages af haveforeningens plantekasser. Hvis ungdomsklubben ønsker at fortsætte 

maleri-projektet, sætter ejendomskontoret en plade op på cykelskuret udenfor ungdomsklubben til at montere dem 

på.  

Der er stadig problemer med brummelyden ved dørtelefonerne/opgangsdørene i nogle opgange. Oplever man 

problemer, skal man kontakte ejendomskontoret.  

2.2 Affaldssortering og genbrug – driftens svar på undersøgelse samt fælles overvejelser 

Der er afsat penge på afdelingsmødet 2019 til at udarbejde et projekt om affaldshåndteringen i Bispeparken. 

Projektudarbejdelsen bliver igangsat nu. Derudover kommer der nye biocontainere.  

2.3 Øvrige punkter til og fra driften  

Bestyrelsen og Driften afholder forårsdriftsmøde.  Formandskabet aftaler tidspunktet og indkalder.  

PCB-måling i Bispeparken starter 28. januar og inkluderer 90 boliger, som tidligere meddelt beboerne.  

I uge 5 tjekker ejendomskontoret de ejerløse cykler igennem. Beboerne har fået tilsendt strips til at mærke deres 

cykler med. Er der nogen der mangler, kan man henvende sig på ejendomskontoret.   

2.4 Personale 

Orientering givet.   

 

Pause (18:50-19:00) 

 

3. Opfølgningspunkter (19:00-19:30) 

3.1 Voksenuddannelses-projektet 

Projektet er sat til at starte mandag d. 2. marts. Der bliver afholdt et informationsmøde i februar og der er 

informationsmateriale på vej fra Vestegnen HF & VUC.  



3.2 Regeringens lister og vejen ud 

Vi arbejder stadig aktivt for at komme ud af listerne. Vores fokus er blandt andet at skabe aktiviteter, gode historier 

og god omtale af Bispeparken.  

3.3  ’Ældre i fokus’-projektet 

Hver mandag er der åbent kl. 11-12 på Frederiksborgvej 118A, hvor alle beboere er velkomne forbi.  

3.4 Overvejelser om prioritering af projekter i det nye år 

Projekterne blev gennemgået og diskuteret. Vi fastholdt prioriteringen med mindre ændringer.  

Den primære prioritet er stadig at komme ud af listerne.  

3.5 Aktuelle aktiviteter 

Fastelavnsfest, nytårskur og Voksenuddannelsesprojekt.  

 

4. Faste punkter (19:30-19:45)  

4.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

       Herunder ansøgning om nyt bankoudstyr og tilskud til havegruppen 

Pensionistklubben har ansøgt om et bankoprogram: beløb 4.000 kr. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget 
godkender ansøgningen. 

Haveforening har ansøgt om et beløb til forplejning på generalforsamling: beløb 500 kr. Bestyrelsen indstiller til, at 

aktivitetsudvalget godkender ansøgningen. 

4.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

Vi får stadig henvendelser fra beboere, som ønsker at få godkendt deres uddannelse. Vi undersøger, om det kan lade 

sig gøre på trods af, at vores projekt er slut.  

4.3 Eventuelt (19:45-19:50) 

Ingen yderligere bemærkninger.   

4.4 Godkendelse af dagens mødereferat (19:50-20:20) 

Godkendt.  

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

 


