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Dato: 28. januar 2013 
Sted: Jacob Lindbergs Vej 10, st., mf., 2400 København NV 
Deltagere: Bestyrelsen; Jean Thierry, Annette Melgaard Hansen, Niels Pallesen, Per Rasmussen  
Afbud: A. Meier, Abdullahi Hassan Anshur, Flemming Von Wowern (driftsleder)  
Fraværende: Mileva Dimitrov, Anja Jensen  
Referent: Tina Høy Sørensen (sekretariatsmedarbejder)  

 
 
Bestyrelsesmøde den 28. januar 2013  
 
Forslag til dagsorden for møde i Bispeparkens bestyrelse mandag 28.januar 2013 kl. 18 (mad fra kl. 17.30):  
 
1. Formalia 
2. Rengøring/trappevask ved egne nye medarbejdere: orientering og eventuelle kommentarer. 
3. Kort orientering om de nye vaskemaskiner og eventuelle spørgsmål. 
4. Andet fra og til ejendomskontoret. 
5. Eventuelle bemærkninger til oplæg om det smukke vaskeri før mødet i morgen (oplægget er fyldt med 
fejl). 
6. Ansøgninger til aktivitetsudvalget: Sofakonto til caféen, Festudvalgets Fastelavn, Skirejse for 4 beboere 
(Underhuset). Bilag, herunder retningslinjer for, hvad der støttes. 
7. Aktuelle kurser i fsb og konference i BL. 
8. Mødekalender. 
9. Orientering omkring regler for hundehold. (Det er ifølge fsb ikke muligt at lave specielle regler, det er 
enten alle hunde eller ingen)… 
10. Eventuelt. 
Bilag: Aktivitetsudvalgsansøgninger 
Generelt er aktivitetstilskuddet beregnet til to slags aktiviteter (eller anskaffelser i forbindelse med disse 
aktiviteter): 
1. Aktiviteter, der er åbne for alle beboere i Bispeparken, evt. mod en deltagerbetaling. 
2. Aktiviteter i klubberne i Bispeparken. 
Det gælder for alle ansøgninger fra klubber, at man kun kan stemme om tilskuddet, hvis man ikke har 
tilknytning til den klub, der ansøger. Normalt stemmer vi ikke om ansøgningerne, så derfor bemærker vi det 
normalt ikke i praksis.  
 
1. Formalia 
Jean er ordstyrer. 
 
2. Rengøring/trappevask ved egne nye medarbejdere: orientering og eventuelle kommentarer. 
Flemming har meldt ud, at tilbuddene fra rengøringsfirmaerne var for dyre, fra 1,5 mio. kr. og opefter. 
Flemming er derfor i gang med at finde fire deltidsmedarbejdere ansat af fsb, hvilket kan holdes inden for 
budgettet.  
 
3. Kort orientering om de nye vaskemaskiner og eventuelle spørgsmål. 
Mandag den 4. marts skulle maskinerne være klar til brug 
 
 4. Andet fra og til ejendomskontoret. 
Ved en fejl er Flemming ikke blevet inviteret. 
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5. Eventuelle bemærkninger til oplæg om det smukke vaskeri før mødet i morgen (oplægget er fyldt med 
fejl). I materialet fra arkitekterne er der fejl, der står bl.a. ”Bispebjerg kirke”. Klatrestativet bliver brugt om 
sommeren, så det bør måske ikke rives ned. Kun idéfasen er finansieret, udførslen skal vi søge om penge til 
eller selv betale. Bestyrelsen ønsker ikke den foreslåede mur rundt om vaskeriet. Fototapet er en god idé, 
hvis prisen er rimelig. Projektet er ikke vores højeste prioritering.  
 
6. Ansøgninger til aktivitetsudvalget: Sofakonto til caféen, Festudvalgets Fastelavn, Skirejse for 4 beboere 
(Underhuset). Bilag, herunder retningslinjer for, hvad der støttes. 
Enighed om, at ansøgningen om skirejse fra Underhuset er for højt et beløb for de få deltagere fra 
Bispeparken. 
Vi søger 25.000 kr. til fastelavnsfesten. Tina laver opslag om, at vi også sælger billetter tirsdag den 5. 
februar. 
Vi skal holde øje med salg af brugte sofaer. På Jagtvej er der en genbrugsbutik, der har billige møbler. Per 
kan godt skaffe sofaer. 
Kvindeklubben søger om 7200 kr. for første halve år af 2013. Det vil vi gerne støtte. Tina sender 
ansøgningen til aktivitetsudvalget. 
 
7. Aktuelle kurser i fsb og konference i Boligselskabernes Landsforening, Danmarks almene boliger. 
Konference i BL Kreds 1 den 6. april. Per, Niels, Annette og Jean vil gerne deltage. Tina spørger om andre vil 
deltage, også om øvrige kurser. 
Jean giver fsb besked om, at kurser i weekenden foretrækkes, samt at kursuskataloget skal på nettet.  
 
8. Mødekalender. 
Mandage er ok for alle, en gang om måneden. Næste bestyrelsesmøde mandag den 18. februar kl. 18.30, 
mad fra kl. 18. Tina sender besked til de andre om tre møder. 
18. marts kl. 17.30 med mad, møde kl. 18. 
15. april kl. 17.30 med mad, møde kl. 18.  
 
9. Orientering omkring regler for hundehold. (Det er ifølge fsb ikke muligt at lave specielle regler, det er 
enten alle hunde eller ingen)… 
Når det ikke er muligt at skelne mellem forskellige slags hunde, så er der ingen grund til at overveje om 
nogle hunde kan accepteres. Bestyrelsen vil ikke gå videre med det spørgsmål.  
 
10. Eventuelt. 
Henrik Grønlund vil gerne have et møde snart om bygningsgennemgang. Vi foreslår onsdag den 6. februar 
kl. 17.00. Jean spørger Henrik om dato. Niels, Per, Jean og Annette deltager, Tina spørger de andre. Tina 
følger op på, om Mileva vil sy gardiner til mødelokalet. 
 
Barnevognsskure En beboer har henvendt sig om barnevogne i opgangen og barnevognsskure. Vi skal 
måske forsøge at få et skur til en rimelig pris – fsb har tidligere kommet med et bud, der var meget dyrt. 
Nogle skure her bliver måske ikke brugt, vi skal undersøge, om nogle står tomme. 
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Nytårskur Nytårskuren med bestyrelsen og ejendomskontoret gik godt, så det vil vi gentage. Vi skal invitere 
nogle flere, festudvalget bl.a. Vi skal reservere lokalet i god tid og hyre nogen til at rydde op.  
 
Bilag: Aktivitetsudvalgsansøgninger  
Generelt er aktivitetstilskuddet beregnet til to slags aktiviteter (eller anskaffelser i forbindelse med disse 
aktiviteter):  
 
1. Aktiviteter, der er åbne for alle beboere i Bispeparken, evt. mod en deltagerbetaling.  
 
2. Aktiviteter i klubberne i Bispeparken.  
 
Det gælder for alle ansøgninger fra klubber, at man kun kan stemme om tilskuddet, hvis man ikke har 
tilknytning til den klub, der ansøger. Normalt stemmer vi ikke om ansøgningerne, så derfor bemærker vi det 
ikke i praksis.  
 

Mødet sluttede kl. 19.30. 


