
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde 16. august 2021 

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

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

1.1 Deltagere. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 

Deltagere: Erik Østergaard, Per Bauer Sørensen, Jan Hansen, Annette Hansen, Tine Larsen og Jean Thierry 
(ordstyrer og referent). Jean (ordstyrer), Erik, Per, Annette, Tommy, Tine, Janni, Zeinab, Jan, Abdullahi 

1.2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.

2. Evt. driftspunkter
Ingen deltagelse fra driften i dette møde. 
Vi ønsker borde og stole sat op i vaskeriet igen.

3. Datoer for kommende møder i nærmeste fremtid

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 – bestyrelsen mødes til formøde kl. 17:00
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

Orientering og dialog omkring møderne og punkterne.

4. Aktuelle punkter

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. Eller af formand og kasserer i forening. Eller en af næstformændene og kasserer i 
forening.”

Forslaget er vedtaget.

4.2 Vores ekstra forslag til afdelingsmødet 13. september:
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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 
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.

Vedtagelse: Bispeparkens Bestyrelse foreslår i stedet i budgettet, at der afsættes flere aktivitetsmidler til honorar 
til tilrettelæggelse, planlægning, indkøb, afvikling og opfølgning på arrangementer samt evt. fundraising. 
I alt kr. 152.000 kr. som ændring af aktivitetsmidler eller selvstændigt forslag om honorar til løsning af disse 
opgaver. Formandskabet bemyndiges til at udforme det konkrete forslag.

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.

Vedtagelse: Vi undersøger mulighederne nærmere. 

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.

Vedtagelse: Vi afventer fsb’s repræsentantskabsmøde. 

4.2.4 Forslag om cafeudvalg omkring Tagensvej 227
Samt, at bestyrelsen skal godkende eller forkaste mulige lejere i butikken på Tagensvej 227 via at Bispeparken tager 
option på lokalet, så vi kan opstarte projektet med en socialøkonomisk cafe, der kan skabe byliv samt job- og 
praktikmuligheder, og hvor opstarten finansieres af fundraising. Alt sammen, hvis ikke der viser sig en tilsvarende 
lejer. Lokalet er blevet renoveret af den tidligere lejer, så det er synd, hvis det ikke bliver brugt på en måde, der 
virkelig kan skabe den udvikling, vi ønsker. 
Vedtagelse: Det foreslår bestyrelsen til afdelingsmødet og meddeler til drift og administration.

4.2.5 Forslag om telefonpenge på 2.400 kr. pr. medlem i 2022
Vedtaget, at bestyrelsen stiller forslaget til afdelingsmødet.

4.2.6 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.

Punkter: To ekstra Infoskærme, øget informationsniveau (til og med alle medbeboere), rørprojektet, vedtagelser på 
det ekstraordinære afdelingsmøde, opfølgning på varmeflader, høstfest, sommertur hver for sig til Bakken, Ældre i 
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Fokus – færdig og evaluering, Bispeparkens stueetager, Områdefornyelserne osv., opgradering af Beboerhuset med 
industrikøkken, urafstemningerne om park og hunde, udvalg omkring hundehold.

5. Opfølgningspunkter

5.1 Rørprojektet
Vi har brug for opfølgning på henvendelserne. Vi skal spørge ud til alle, der er igennem projektet og spørge, hvordan 
det er gået.
Formuleringer i svar fra rør-projektet og i opslag skal skærpes. 
Vi indskærper overfor rør-projektet, at alle er berettiget til tørkloset, hvis de ønsker det.
Opslaget ved skaktlukning skal ikke fortælle om ”husholdningsaffald”, men ”restaffald”, og at alt andet affald som 
sædvanlig skal sorteres og afleveres i Bispeparkens Genbrugshuse.

5.2 Fællesspisningsprojektet.
Intet yderligere.

5.3 Ældre i Fokus
Rapporterne er færdig og de er meget fine. En ny ansøgning til kommunen/fonde er i gang.

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke
Fremover vil vi gerne selv stå for evt. omtale af Bispeparken. 

5.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken
Intet yderligere.

5.6 VUC Bispeparken
Vi følger op med VUC, nu hvor restriktionerne er lempet.

5.7 Kommunikation og sociale medier
Intet yderligere.

5.8 Corona, ambassadørkorps og retningslinjer for aktiviteter
Intet yderligere.

5.9 Beboerprojekt Bispebjerg
Beboerprojekt Nordvest er vedtaget hos os.

5.10 Forsikringer for valgte i fsb og Bispeparken (bilag)
Intet yderligere.

5.11 Opfølgning på forårsdriftsmøde 2021
Punktet udgår.

5.12 Udvalg omkring hundehold
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Der kommer invitation ud til at deltage i udvalget. 

5.13 Børne- og ungeudvalg
Udvalget fastsætter en dato og undersøger muligheden for opreklamering i forbindelse med jubilæums- og 
høstfesten.

5.14 Bygningsudvalg
Udvalget fastsætter en mødedato. Udvalget skriver til fsb adm, at vi vil have alle informationer og sidde med ved 
bordet omkring udbud osv. og deltagelse på mindst samme niveau som i rørprojektet, både før og efter udbuddet. 
Vi skal have alle informationer på fsb-helhedsplanibispeparken-hjemmesiden senest samtidig med at de lægges op 
der. Formandskabet bemyndiges til at udarbejde den endelige formulering.
Udvalget undersøger muligheden for bedre isolering.

5.15 Bispeparkens 80-års jubilæum
Høstfesten er samtidig 80-års jubilæumsfest med en krønike med et stykke musik fra alle Bispeparkens 10 årtier og 
meget andet.

5.16 Beboerforeningerne
Herunder frivillige bidrag.
Emnet blev drøftet.

5.17 Kældrene
Afdelingsmødet har vedtaget videoovervågning.

5.18 Bispeparkens Bestyrelsessekretariat
Intet yderligere.

6. Faste punkter 

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

Evt. yderligere ansøgninger tages pr. mail.

6.2 Eventuelt

Spørgsmål til driften, om de vil stå for koordinering af plænerne til studenterfester.

Spørgsmål til driften, om Bispeparken eller kommunen står for fortorve og asfalt ved Rønningsvej 1-9 og hvilke 
muligheder, der er for at forbedre standen.

6.3 Eventuel kort evaluering af mødet

Intet yderligere.

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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