
Forslag til Dagsorden for Bispeparkens Bestyrelsesmøde over Skype

Mandag den 18. maj 2020 kl. 18:00 

Dagsorden: 

1. Formalia 

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

1.2 Godkendelse af dagsorden

2. Driftspunkter 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (billag: spørgsmål, svar følger)

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften 

3. Regnskab

3.1 Godkendelse af regnskaberne for aktivitetsbeløb og rådighedsbeløb 2019 (bilag) 

3.2 Orientering om husleje/driftsregnskabet 2019 (tidligere udsendt)

- Herunder punkter til budgetmødet 17. juni

4. Opfølgningspunkter 

4.1 Rørprojektet

4.2 Ældre i Fokus

4.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken (status og strategi)

- Udkast til Beboernes Nye Forandringsplan (bilag følger)

- Områdeafgrænsning af Områdefornyelse Bispeparken bliver først afgjort endeligt i 2021, men 

kvarterplansarbejdet starter i august 2020 (bilag)

(forslag til indhold af vores henvendelse:  

1. mindst muligt område (ikke 10.000 beboere), så Bispeparken fylder mest muligt – ligesom i navnet. 

2. tættest muligt på Bispeparken i geografi og i at det er almene boliger)    

4.4 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken

- Kommende Borgerforslag om afskaffelse af listerne

- Kommende workshop-arbejde med udviklingsplanen (arkitekttegninger først til at bringe ud til debat og 

dernæst, når vi må, f.eks. september-oktober, en fysisk workshop m.v.)

- Skriftlig orientering (her): Boligministeren har sagt i folketingssalen, at det er udemokratisk og en 

amerikanisering, at beboere går til retten for at beholde deres bolig - men det første sted, man rev billige 

boliger ned og smed beboerne ud, var – USA.

4.5.1 Status på Boligsocialt arbejde i fsb og København (bilag) (60+ deltagere i facebookbanko 10. maj)

4.5.2 Kommende møde i Beboerprojekt Bispebjerg om Børnebestyrelser og Ungdomsbestyrelser 



4.6 Muligt forslag til afdelingsmødet: Medlemskab af Kooperationen (5.500 kr. pr. år)

4.7 Referat og beboerhenvendelser: nuværende procedure: beboerhenvendelser gemmes med emne. De 

kan nævnes i referatet, men indkopieres ikke i referatet. 

5. Faste punkter

5.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget

- Herunder altankoncerter i juni (ramme: 10.000 kr.)

5.2 Eventuelle beboerhenvendelser 

5.3 Eventuelt

5.4 Godkendelse af dagens mødereferat


