
Bispeparkens bestyrelsesmøde 16. august 2021 - forslag til dagsorden:

Mandag den 16. august 2021 kl. 18.00 i Bispeparkens Beboerhus 

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

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

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

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

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

1.2 Godkendelse af dagsorden

2. Evt. driftspunkter
Driften deltager kun i mødet, hvis de har noget, de vil fortælle os.

3. Datoer for kommende møder i nærmeste fremtid (18:15 - 18:25)

fsb repræsentantskabsmøde mandag 23. august (IDA, Kalvebod Brygge 31) kl.17-19 - opfølgning på tilmelding
Bestyrelsesmøde mandag 30. august kl. 18:30 (omkring forslag til afdelingsmødet).
Afdelingsmøde mandag 13. september kl. 18:00
Konstituerende bestyrelsesmøde mandag 13. September efter afdelingsmødet
Valgmøde til Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, Grundtvigs Kirke, På Bjerget 14B, tirsdag 14. september kl.17:00.
Bestyrelsesmøde 27. september kl.18:00

4. Aktuelle punkter (18:25 – 19:00)

4.1. Forslag til ændring af forretningsorden

I afsnittet ”Bispeparkens Bestyrelse udadtil” efter teksten: 

”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.”

tilføjes følgende tekst:

”Udgiftsbilag underskrives af formand eller en af næstformændene eller kassereren i forening med en 
sekretariatsmedarbejder.”

4.2 Vores ekstra forslag til afdelingsmødet 13. september:

4.2.1. Ansættelse af en ekstra studentermedhjælper (15 timer/uge) 
– vi er allerede i underskud med tid bl.a. pga jobskifte, ferie mv., at medlemmer af bestyrelsen har fuldsjobs og 
bestyrelsesarbejdet frivilligt og ulønnet, og vi skal i gang med en række udskudte store projekter, (VUC-undervisning, 
børne- og ungdomsbestyrelser og -aktiviteter og andet), øge kommunikationen, samt fundraising til vores aktiviteter 
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og forbedringer i Bispeparken. Kommunens forandringsplan for Bispeparken og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 
skal følges tæt og indebærer en stor mødeaktivitet i de næste 5 år. Kampen om Helhedsplanen for Bispeparken er 
også en kæmpe opgave, og vi følger ikke engang rør-projektet tæt nok lige nu. Vi løfter også interessevaretagelse for 
hele den almene boligsektor, som andre desværre ikke gør, og som kommer Bispeparken til stor gavn.

4.2.2 Evt. : Søge Københavns kommune om at Bispeparkens Beboerforening kan hyres til at være arbejdsgiver for 
vores studentermedhjælpere i stedet for fsb.
Bispeparken er en del af fsb, men beboerdemokratiet er ikke en del af fsb administrationen og det er en stor forskel.
Når det er vores medarbejdere er det mere relevant, at vi selv er arbejdsgivere for dem. 
Tilsvarende, som at Retfærdig Boligpolitik er arbejdsgiver for Almen Modstands deltidsmedarbejder.
Det tager også lang tid at få en ny ansættelse igennem fsb-administrationen, når studentermedhjælperne skifter job.

4.2.3 Forslag om støtte til beboernes aktuelle kamp for deres naboer i Blågården
Vi kan udforme et aktuelt forslag i forhold til den situation, som Blågårdens beboere kommer til at stå i, efter fsb 
repræsentantskabsmødet 23.august 2021.

4.2.4 Punkter til Bestyrelsens Beretning for 2020-2021 – ”De andre spiller spillet – vi forandrer det”
Kom gerne med forslag til punkter, vi skal nævne i den skriftlige beretning.

5. Opfølgningspunkter (19:00 – 19:25)

5.1 Rørprojektet

5.2 Fællesspisningsprojektet.

5.3 Ældre i Fokus

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

5.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

5.6 VUC Bispeparken

5.7 Kommunikation og sociale medier

5.8 Corona, ambassadørkorps og retningslinjer for aktiviteter   

5.9 Beboerprojekt Bispebjerg 

5.10 Forsikringer for valgte i fsb og Bispeparken (bilag) 

5.11 Opfølgning på forårsdriftsmøde 2021

5.12 Udvalg omkring hundehold

5.13 Børne- og ungeudvalg 
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5.14 Bygningsudvalg 

5.15 Bispeparkens 80-års jubilæum   

5.16 Beboerforeningerne
Herunder frivillige bidrag

5.17 Kældrene

5.18 Bispeparkens Bestyrelsessekretariat

6. Faste punkter 

6.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget (udsendes til godkendelse pr. mail) 

6.2 Eventuelt 

6.3 Eventuel kort evaluering af mødet

6.4 Referat (19:25-19:45) 

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

Godkendt. 
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