
 
 

Side 1 af 3 
 

Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde 

Mandag den 29. marts 2021 kl. 18.00 på Skype 

1. Formalia 

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

Deltagere: Jean (ordstyrer), Erik, Per, Jan, Annette, Janni (suppleant), Abdullahi og Tine. 

Afbud: Bo (Driften) og Thomas (Driften), Zeinab og Rikke Charlotte. 

Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Pernille (referent).er 
Jean (ordstyrer), Erik, Per, Annette, Tommy, Tine, Janni, Zeinab, Jan, Abdullahi  

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

1.3 Forventningsafstemning om mødets afvikling  
Forventninger blev afstemt blandt deltagere.  

 
 
 
2. Driftspunkter 
2.1 Punkter til og fra driften (bilag med svar og gensvar) 

Punkter drøftes med driften når de kommer tilbage fra påskeferie. 

 

Bestyrelsen arbejder videre med forslag til kommende afdelingsmøde om videoovervågning.   

 

2.2 Ønske om løbende at få en liste over hvilke henvendelser og ønsker fra beboere som ejendomskontoret afviser.  

Vedtaget. 

 

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i nærmeste fremtid 

Bestyrelsesmøde mandag den 26. april 2021 er flyttet til onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 

Nyt bestyrelsesmøde fastlagt til den 27. september 2021 kl. 18.00  

Godkendt. 

 

4. Plan over Grøn Pakke – Biodiversitet 
Oplæg godkendt med bemærkning om, at bunkerne nærmest boligerne på bagsiden af Tagensvej 237-241 fortsat 
skal være utilgængelige, af hensyn til medbeboerne. 
Note: Der er mulighed for at søge penge hos Københavns kommune til biodiversitetsprojektet.  
 

5. Opfølgningspunkter 

5.1 Rørprojektet 

Generelle udfordringer noteres fortsat. Vi opfordrer til, at alle der berøres af fejl klager skriftligt. Hvis man ikke kan 

komme igennem med sin klage, kan man videresende afslag til Bispeparkens Bestyrelse.  

Bygherrerådgivers beboerrådgiver Jean Hansen kontaktes om konkrete udfordringer.  

Bispeparkens Bestyrelse kontakter evt. Jan Buus om generelle forhold, når det er aktuelt.  

 

5.2 Fællesspisningsprojektet. 

Orientering givet. Muligheden bliver brugt af mange medbeboere.  
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5.3 Ældre i Fokus 

Ældre i Fokus melder at projektet går rigtig godt, og medbeboerne er meget glade for det. Bestyrelsen støtter 

oplægget til at søge om midler til en fortsættelse af projektet.  

 

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken (evt. Bispebjerg)  

Orientering givet. Vi ønsker en faldende profil, som passer til en ønsket passage under Tuborgvej.  

Den faldende profil kan også bruges som amfiteater. Vi ønsker forsat en jordvold/støjskærm mod Tuborgvej. 

Note: Møde med Områdefornyelse Bispebjerg onsdag den 9. juni 2021. 

 

5.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

Orientering givet fra foretræde i Folketinget.  

Boligministeren indrømmede, at det går bedre og bedre i de store almene boligområder, men ville ikke droppe planer 

om nedrivninger, tvangsflytning og frasalg. Vores støtter stillede rigtig gode spørgsmål. Forslaget behandles videre i 

Folketingets boligudvalg, hvor der er mulighed for at skrive borgerhenvendelser, og hvor boligområder kan komme i 

foretræde.  

Almen Modstand har været i foretræde i boligudvalget før 1. behandlingen i Folketingssalen. 

 

5.6 VUC Bispeparken 

Projektet planlægges at starte op efter sommerferien.  

 

5.7 Kommunikation og sociale medier 

Orientering givet. Bispeparkens to nye informationsskærme er nu taget i brug.  

 

5.8 Corona, ambassadørkorps og retningslinjer for aktiviteter    

Orientering givet. 

 

5.9 Beboerprojekt Bispebjerg  

Orientering givet. 

 

5.10 Forsikringer for valgte i fsb og Bispeparken 

Svar fra fsb-administrationen: ”I fsb forsikrer vi afdelingsbestyrelserne og de personer, der iøvrigt er udpeget eller 

valgt til diverse aktiviteter. fsb har ingen retningslinjer for forsikring af lokalt dannede foreninger og klubber. Dette 

fordi deltagere i lokalt dannede foreninger og klubber som udgangspunkt er dækket af egne forsikringer. Lokaler samt 

materiel, som foreningerne bruger, tilhørende fsb, er forsikret. 

Ønsker man at forsikre foreninger og aktiviteter samt eventuelt udstyr, som er anskaffet og anvendes af 

medlemmerne, er det op til den enkelte afdeling.” 

 

Bestyrelsen spørger ind til bestyrelsesansvar for selvstændige foreninger i fsb. 

 

5.11 Opfølgning på forårsdriftsmøde 2021 

Orientering givet. 

 

5.12 Hundeafstemning 

Afstemning om hundehold igangsættes på et tidspunkt før sommerferien under hensyn til andre urafstemninger, der 

også skal afholdes særskilt.  
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5.13 Børne- og ungeudvalg  

Datoforslag til opstartsmøde udsendes til udvalgsmedlemmerne snarest. 

 

5.14 Bygningsudvalg  

Bygningsudvalget har været til møde med Bygningsdrift i Fokus. 

Bygningsudvalget (Bestyrelsen) afventer svar fra Bygningsdrift i Fokus, efter Bygningsudvalget (Bestyrelsen) har sendt 

supplerende spørgsmål.  

 

5.15 Bispeparkens 80-års jubilæum    

Forberedelser til jubilæet (evt. altankoncert) i slutningen af maj 2021 er i gang. 

Den store jubilæumsfest bliver smeltet sammen med høstfesten til et arrangement. 

 

5.16 Beboerforening 2 

Orientering givet. 

 

 

6. Faste punkter 

6.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget  

Kvindeklubben ansøger om tilskud til ca. 2.000 kr. til hyggeaften. 

Bestyrelsen tager en dialog med kvindeklubben, om at arrangementerne skal være ”coroanvenlige”. Der udarbejdes 

en ansøgning, som sendes til godkendelse i bestyrelsen pr. mail.  

 

Bispeparkens 80-års jubilæum.  

I ansøgningen vil det være muligt at bruge aktivitetsmidler fra bl.a. aflyste arrangementer. Der udarbejdes en 

ansøgning, som sendes til godkendelse i bestyrelsen pr. mail.  

 

6.2 Eventuelt  

Telefonpenge 

Man har mulighed for at melde sig til eller fra på post@bispeparken.dk. Bestyrelsessekretariatet udarbejder et skema 

med Bestyrelsens informationer, og derefter vil pengene bliver overført til hvert bestyrelsesmedlem.  

 

Ole fra Ældre i Fokus ønsker at få oplyst antallet af ældre beboere i Bispeparken. 

Bestyrelsen ønsker fortsat, at få anonymiseret informationer om Bispeparken fra Danmarks Statistik via fsb’s 

administration eller bestyrelse.  

 

6.3 Kort evaluering af mødet 

Mødet forløb tilfredsstillende og effektivt, selvom det virtuelle møde gav mindre tekniske udfordringer. 

 

6.4 Referat 

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

Godkendt. 
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