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Forslag til dagsorden Bispeparkens bestyrelsesmøde  
Mandag den 21. juni 2021  

Kl. 17.00-18.00 på Teams eller fysisk i Bispeparkens Beboerhus.  

Fra kl. 18.00 på Skype eller fysik i Bispeparkens Beboerhus.  

Vi starter kl. 17.00 med møde om fremtidssikring af Bispeparken (Helhedsplan) med Anita Heisterberg, 
Pia Nielsen og Mette Gram. 

1. Formalia 

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

Deltagere:  

Afbud:  

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

1.2 Godkendelse af dagsorden 

 

1.3 Forventningsafstemning om mødets afvikling  
 

 
2. Driftspunkter 
 
2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag udsendes senere)  

 

 

3. Datoer for kommende møder og Høstfest i nærmeste fremtid 

9. august Ekstraordinært afdelingsmøde 

16. august: Bestyrelsesmøde 

23. august: fsbs repræsentantskabsmøde  

29. august: Bispeparkens Høstfest 

30. august: Bestyrelsesmøde  

13. september: Ordinært afdelingsmøde 

13. september: Konstituerende Bestyrelsesmøde 

14. september: Områdefornyelse Bispebjerg Bakke Valgmøde? 

27. september: Bestyrelsesmøde 

 

Andre møder: 

2. august: Information rør for inviteret beboere 

14. august: Områdefornyelse Bispebjerg Bakke kl. 13.00-16.00 (fysisk kvartermøde)  

24. august: Formandsrådet (driftrådet) 

25. august: Grønningen udstilling fra kl. 12.00 

26. august: Områdefornyelse NV fællesmiddag/officiel afslutningsmiddag kl. 16.00-21.00 på Hovmestervej NR. 17-19 

31. august: Områdefornyelse Bispebjerg Bakke kl. 13.00-16.00 (fysisk kvartermøde) 
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4. Aktuelle punkter  

  

4.1 Forslag til opdatering af forretningsorden for Bispeparkens Bestyrelse (Bilag) 

 

I afsnittet ”Bispeparkens Bestyrelse udadtil” er som nyt afsnit indsat:  

Bispeparkens Bestyrelse tegnes ved underskrift af formanden sammen med mindst en af næstformændene eller 

kassereren i forening. Eller Bispeparkens Bestyrelse tegnes ved underskrift af to næstformænd sammen med 

kassereren i forening. Denne ”Forretningsorden for Bispeparkens Bestyrelse” er gyldig, når den er vedtaget eller 

bekræftet på et bestyrelsesmøde, og den efterfølgende er underskrevet på tidspunktet for underskrivelsen af den 

samlede siddende bestyrelse. 

 

4.2 Ommærkning af lejemål Tagensvej 249 st. tv 

Forslag: Bestyrelsen fastholder sin tidligere beslutning om ikke at stille dette forslag (Bilag) 

 

4.3 Bestyrelsens forslag til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 01-22 Bispeparken den 9. august 2021 og ordinært 

afdelingsmøde 01-22 Bispeparken den 13. september 2021 

Forslag: Formandskabet bemyndiges til at rette i forslagene i nødvendigt omfang. 

 

Udkast til forslag: 

• Fortsat deltagelse i boligsocial helhedsplan 

• Afskaffelse af ”Digital Dialog” – indførelse af reel dialog 

• Etablering af nye el stigeledninger, (3 faser, nul og jord), fremført og afsluttet i nye el målerrammer.  

• Etablering af tv- overvågning af genbrugshuse  

• Etablering af tv- overvågning af flere steder i kældre og ved garageanlægget  

• Flere midler til istandsættelse af flyttelejligheder (Forslaget skal evt. udarbejdes) 

• Forslag om opsparing till større bygningsmæssige istandsættelser/trappestigning i fremtiden (Forslaget skal 

evt. udarbejdes) 

• At rapporten ”Helhedsorienteret tilstandsvurdering”, udarbejdet af RUBOW arkitekter, dateret 11-08-2020 

(med revisionsdato 18-08-2020), gennemgås kritisk af en ekstern, uvildig rådgiver.   

• For bestyrelsesvalg af formanden - for en samarbejdende bestyrelse  

• Anskaffelse af ny cykel 
 

Andre emner til ekstraordinært afdelingsmøde den 9. august 

• Orientering og debat om Grønt Regnskab 2020 for Bispeparken 

• Orientering og debat om Bispeparkens Driftsregnskab  

Godkendelse af regnskab for: 

• Rådighedsbeløb 2020 

• Aktivitetsmidler 2020 

• Udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Beboerlejlighed (gæsteværelse) 

 

 

4.4 Fastlægges af på hvilket møde forslagene skal stilles  
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5. Opfølgningspunkter 

 

5.1 Rørprojektet 

 

 

5.2 Fællesspisningsprojektet. 

 

 

5.3 Ældre i Fokus 

Rapport fra projektet og ansøgning om midler til nyt projekt. 

 

 

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

 

 

5.5 Regeringens lister  

 

 

5.6 VUC Bispeparken 

 

 

5.7 Kommunikation og sociale medier 

 

 

5.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

 

 

5.9 Beboerprojekt Bispebjerg og Beboerprojekt NV  

 

 

5.10 Hundeafstemning 

 

 

5.11 Børne- og ungeudvalg  

 

 

5.12 Bygningsudvalg (bilag) 

Forslag til punkter til et mere detaljeret niveau af aftaler med administrationen. 

 

5.13 Bispeparkens 80-års jubilæum 

 

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger 
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6. Faste punkter 

 

6.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget 

Ny pc til regnskabsmedarbejder – 10.000 kr. 

 

Ansøgninger fra Havegruppen: 

Frokosttur for Havegruppen – 4.000 kr. (Bilag) 

Snacks og drikkevarer til generalforsamling- 500 kr. (Bilag) 

Udendørs stikkontakt installation til græstrimmer og andre fællesdage – (Vi prøver at indhente tilbud) 

Græstrimmer - 800 kr. (Bilag) 
Kabeltromle 50 m – 500 kr. 
Bogstaver til plantekasse - 500 kr. 
Kompost - 1.000 kr. 

 

Sommertur for pensionistklubben – 7.000 kr. (Bilag) 

 

 

6.2 Eventuelt 

 

 

6.3 Kort evaluering af mødet 

 

 

6.4 Referat 

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


