
 
 

Side 1 af 3 
 

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.  
Jean Thierry (ordstyrer), Erik Østergaard, Per Bauer Sørensen, Annette Hansen, Tommy Schou Christesen, Tine 
Elisabeth LarsenPernille (referent)  

1.2 Godkendelse af dagsorden 

 

2. Besøg af Beboerprojekt Bispebjerg (18:00-18:45) 

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) (18:55-19:00) 

Driften deltager ikke denne gang, men se bilag.  

 

4. Udestående konstitueringspunkter (19:00-19:15) 

 

4.1 Godkendelse af Bestyrelsens Forretningsorden (bilag) 

 

4.2 Beslutning om suppleanter deltager på Bestyrelsesmøder 

 

4.3 Valg af deltagere til dialoggruppe om hundeurafstemning, bygningsudvalg og det vedtagne hundeudvalg. 

 

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

Forslag: Suppleanter må fortsat deltage på bestyrelsesmøder.  

 

4.5 Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (bilag) 

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 
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Øvrige møder 

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

(Boligsocial helhedsplan) – kan evt. blive urafstemning i stedet for.  

April/Maj (dato endnu ukendt) – Forårsdriftsmøde (Bestyrelsesmøde)   

Maj/Juni (dato endnu ukendt) – Budgetmøde (Bestyrelsesmøde)  

Mandag den 7. juni – ekstraordinært afdelingsmøde med gennemgang af Bispeparkens regnskab samt forslag fra 

Bestyrelsen. (12. april er flyttet til 7. juni) 

Mandag d. 27. september - ordinært afdelingsmøde 

 

Aktiviteter 

Maj/Juni (dato endnu ukendt) - Nytårskur 

Søndag d. 29. august - Bispeparkens Høstfest 

Torsdag d. 4. november - Bispeparkens Bankospil 

Søndag d. 5. december - Bispeparkens Juletræsfest 

(Eid og Ramadan er ikke møder, men datoer til orientering, dog kan de vist flytte sig en enkelt dag på selve datoerne. 

Ramadan 13. april- 12. maj. Eid al-Fitr torsdag d. 13. maj. Eid al-Adha d. tirsdag d. 20. juli – fredag d. 23. juli.)  

 

5. Bestyrelsespunkter (19:15-19:25) 

 

5.1 Afskaffelse og ændring af Digital Dialog (bilag)  

Forslag til næste afdelingsmøde om afskaffelse af Digital Dialog. 

 

5.2 Telefongodtgørelse  

 

5.3 Strategi overfor Københavns Kommune 

Forslag: Bispeparkens Bestyrelse arbejder overfor de forskellige parter og udadtil for de ting afdelingsmøderne 

allerede har vedtaget, omkring at alle beboere skal kunne blive boende i Bispeparken, og at forandringsplaner og 

helhedsplan skal sikre dette. 

Nu hvor Bispeparken er sluppet ud af regeringens lister, blandt andet listen over såkaldt "udsatte boligområder" vil vi 

også arbejde for at komme ud af Københavns Kommunes såkaldte "udsat by", og for at denne definition i det hele 

taget afskaffes i kommunen og i byen. 

 

5.4 Forsikring af Bispeparkens klubber 

Forslag: Bispeparkens Bestyrelse stiller følgende spørgsmål til fsbs administration: 

Hvis en klub i boligafdelingen f.eks. pensionistklubben eller kvindeklubben skal stå for arrangement(er), hvordan er så 

forsikringsdækning (se vedhæftede fra fsb hjemmesiden)?  

Ligeledes, har klubberne en pligt til at forsikre frivillige, både bestyrelseskredsen og også udenfor 

bestyrelseskredsen? Kan klubberne komme til at blive pålagt at betale, hvis en deltager kommer til skade? Hvis de 

enkelte klubber er pålagt en sådan forpligtigelse, har fsb så en kollektiv aftale med et forsikringsselskab, som 

klubberne kan vælge at købe forsikringen fra?  
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5.5 Mediedækning 

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

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

organisationsbestyrelse, hvordan de har tænkt sig at sikre dette fremover?  

 

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

fortsætte med dette.     

 

6. Opfølgningspunkter (19:25-19:45) 

 

6.1 Rørprojektet 

 

6.2 Fællesspisningsprojektet. 

 

6.3 Ældre i Fokus 

 

6.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken 

 

6.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

 

6.6 VUC Bispeparken 

 

6.7 Kommunikation og sociale medier 

   

7. Faste punkter (19:45-19:55) 

7.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget   

Forslag til ansøgning: Vi markerer Bispeparkens ude af listerne status med en lille opmærksomhed og en hilsen til alle 

boliger. Udgift op til 16.000 kr. 

7.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

7.3 Eventuelt  

 

7.4 Referat (19:55-20:15)  

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


