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Forslag til dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

Mandag den 14. november 2020 kl. 18 i Bispeparkens Beboerhus og/eller på Skype     

1. Formalia 

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  
      Deltagere: (referent), (ordstyrer),  
 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

 

2. Besøg af Beboerprojekt Bispebjerg  

Beboerprojekt Bispebjerg fortæller om planerne for de næste fire år og får vores input hertil. G/M og Munkevangen 

er inviteret til dette punkt.   

3. Elektronisk formøde med Driften (bilag)  

Driften deltager ikke denne gang.  

 

4. Beslutningspunkter 

4.1 Godkendelse af Bestyrelsens Forretningsorden (bilag)   

 

4.2 Valg til fsb repræsentantskab og valg af suppleanter hertil (bilag)  

4.3 Beslutning om suppleanter deltager på Bestyrelsesmøder 

Forslag: Suppleanter må fortsat deltage på bestyrelsesmøder.  

4.4 Afskaffelse og ændring af Digital Dialog (bilag)  

Forslag til næste afdelingsmøde om afskaffelse af Digital Dialog.  

4.5 Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter i 2021  

Bestyrelsesmøder  

Mandag d. 18. januar  

Mandag d. 1. marts  

Mandag d. 29. marts  

Mandag d. 26. april  

Mandag d. 25. maj  

Mandag d. 21. juni  

Mandag d. 16. august  

Mandag d. 13. september (til behandling af forslag til afdelingsmøde) 

Mandag d. 27. september (konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter afdelingsmødet – kun 

bestyrelsesposter)  

Mandag d. 11. oktober (”konstituerende” valg til repræsentantskab, udvalg mm.)  

Mandag d. 22. november 

Øvrige møder  

Januar/februar (dato endnu ukendt) - ekstraordinært afdelingsmøde - fortsættelse af Beboerprojekt Bispebjerg 

(Boligsocial helhedsplan) 

Mandag d. 12. april - ekstraordinært afdelingsmøde med gennemgang af Bispeparkens regnskab samt mindre forslag  

(Eid al-Adha d. tirsdag d. 20. juli – fredag d. 23. juli, Eid al-Fitr torsdag d. 13. maj) 

April/Maj (dato endnu ukendt) - Forårsdriftsmøde  
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Aktiviteter 

 

Maj/Juni (dato endnu ukendt) - Nytårskur  

Maj/Juni (dato endnu ukendt) - Budgetmøde  

Søndag d.  - Bispeparkens Høstfest  

Mandag d. 27. september - ordinært afdelingsmøde 

Torsdag d. 4. november - Bispeparkens Bankospil  

Søndag d. 5. december - Bispeparkens Juletræsfest  

 

Forslag: Formandskabet bemyndiges til at ændre i denne liste og til at beslutte andre mødedatoer i årets løb.  

 

4.6 Telefongodtgørelse  

 

4.7 Orientering fra Ældre i Fokus   

 

4.8 Mediedækning 

Forslag: Bispeparkens Bestyrelse opfordrer fsbs organisationsbestyrelse til at inddrage afdelingsbestyrelser i 

fremtidigt arbejde med mediedækning i de pågældende afdelinger (strategisk kommunikation).  

 

Bemærkning: I Bispeparken arbejder bestyrelsen og sekretariatet i forvejen med strategisk kommunikation og vil 

fortsætte med dette.      

4.9 Eventuelt  

5. Referat  

Forslag: Formandskabet bemyndiges til at færdiggøre referatet efter en kort gennemgang på mødet. 

Bemyndigelse givet. Referatet ligeledes godkendt. 

 

 


