
Referat - Bispeparkens Bestyrelsesmøde 

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus (Åben kontortid kl. 17:00-17:30)      

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

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 
Deltagere: Erik, Jan, Per, Jean (ordstyrer) Godkendt referat og beslutninger: Zeinab, Erling, Liban.  
Fra driften/administrationen: Thomas (via Skype) 
Bestyrelsens sekretariatsmedarbejdere: Katja (referent)

1.2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

2. Driftspunkter

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag)

Opklarende spørgsmål besvaret. 

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften

Praktisk planlægning af afdelingsmødet er i gang. 

3. Afdelingsmødet mandag d. 23. november

3.1 Situation, praktik, lokale/telt

fsb organisationsbestyrelsen har pålagt os at afholde mødet 23. og 24. november. Bispeparkens Bestyrelse 
har ikke i denne situation ønsket at afholde dette møde. Vi valgte under dette pålæg, at Bispeparkens 
Bestyrelse står for mødet og ikke fsb organisationsbestyrelsen. 

4. Forberedelse til behandling af afdelingsmødeforslag 
4.1 Info- og dialogmøde om affalds-/genbrugsløsninger 

Vi vil efterspørge eller udarbejde videomateriale om affalds-/genbrugsløsninger, der kan vises på skærme forskellige 
steder i Bispeparken, hjemmesiden og sociale medier inden afdelingsmødet. 

4.2 Spørgsmål og evt. udvalg angående hundehold

Spørgeskema er udsendt. Afstemning på afdelingsmødet vil være skriftlig. Bispeparkens Bestyrelse vil foreslå 
urafstemning (så alle beboere kan stemme hjemmefra pr. brev). 

4.3 Tryghedsmødet torsdag d. 22. oktober - opfølgning 

Orientering givet. Vi udsender en opsamling fra mødet. 
 



5. Kommende møde og aktiviteter i Bispeparkens Bestyrelse

5.1 Bestyrelsesmøder 
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17 (møde om renoveringsplaner/Bygningsdrift i Fokus med rådgivere) 
Mandag d. 9. november kl. 18-20 eller 19-21. Hvis Formøde for Formandsrådet/Driftsrådet aflyses, afholdes 
Bestyrelsesmødet kl. 18 (Bestyrelsesmøde) 
Tirsdag d. 24. november (Konstituerende møde i forlængelse af afdelingsmødet)

5.2 Andre møder for Bestyrelsen 
Tirsdag d. 3. november kl. 19 - kun for tilmeldte (Kredsvalgmøde i BL 1. kreds)
Onsdag d. 11. november kl. 18 (Sektionsmøde for Sektion 4 afholdes i Bispeparken) - tilmelding kræves

5.3 Aktiviteter 
Torsdag d. 29. oktober kl. 17 - Visionsworkshop for Kommunens forandringsplan 

Orientering givet. 

Torsdag d. 5. november - Bispeparkens store bankospil (to dele - kl. 16-18 og 19-21)

Bankospillet afholdes i fire dele med max. ni deltagere i hver del indenfor de ovennævnte timer, der er afsat.     

Tirsdag d. 1. december - Store-regeringsliste-dag med juletema 

Store-regeringsliste-dagen afholdes udendørs, men også digitalt. 

Søndag d. 6. december - Juletræsfest - AFLYST 

6. Opfølgningspunkter

6.1 Rørprojektet 
Status på projektet samt beboerhenvendelser. 

Orientering givet. 

6.2 Fællesspisningsprojektet

Orientering givet. 

6.3 Ældre i Fokus

Intet yderligere.

6.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken

Orientering givet.

6.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken



Der bliver stillet et medlemsforslag på Københavns Rådhus til Borgerrepræsentationen omkring at en evt. 
udviklingsplan for Bispeparken skal tage udgangspunkt i ”Beboernes Eventuelle Udviklingsplan for Bispeparken”. 
Der skal kun udarbejdes en udviklingsplan for Bispeparken, hvis vi mod forventning skulle havne på regeringens 
”hårde” liste. 

6.6 VUC Bispeparken

Vi arbejder på sagen og undersøger mulighederne for at starte op før nytår under hensyntagen til gældende 
restriktioner.    

7. Faste punkter (19:10-19:20)

7.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget 

Beboerklub Uglen har ansøgt om 8000 kr. til Jule- og nytårsarrangement. Vi indstiller til aktivitetsudvalget at 
godkende et beløb op til Bispeparkens Bestyrelses tidligere vedtagne maksimum pr. deltager pr. arrangement under 
forudsætning af, at gældende restriktioner overholdes.    

7.1.1 Ny ovn til Beboerhuset 

Vi ansøger aktivitetsudvalget om op til 130.000 kr. til en ny professionel ovn med tilhørende installation til 
Bispeparkens Beboerhus. 

7.2 Eventuelle beboerhenvendelser 

Ønsker om information er besvaret. 

7.3 Eventuelt

Intet yderligere. 

7.4 Referat (19:20-19:40) 
Forslag: Formandskabet bemyndiges til at færdiggøre referatet efter en kort gennemgang på mødet.

Bemyndigelse givet.    

Referatet ligeledes godkendt. 


