
Referat for Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 29. marts 2016
Tagensvej 227, st.th. kl.18:00

F1 Fremmødte: Marie, Mette, Emil, Erik, Johan, Thomas, Jean. Afbud: Annette, Abdullahi, Zeinab. Uden 
afbud: Brian. Dirigent: Jean. Referent: Jean. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt med 
beboerhenvendelser tilføjet som fast punkt.

D2 Evt. spørgsmål eller kommentarer til papir om elektronisk formøde med driften. (bilag udsendt)
Spørgsmål til beskæring af buske ved Bispeparken 12-16 sender vi videre til driften.
Informationssedlen omkring dørprojektet er ikke retvisende. Det skal være tydeligt, at det er 
entredørsnøglen og ikke opgangsdørsnøglerne, der skal afleveres. Nøgleaflevering bør være fleksibel. 
Fristerne skal overholdes.

B3 Forslag: anskaffelse af en vimpel med teksten “Bispeparken” eller en ugle (alternativt kan det være en 
Dannebrogs-vimpel).
Vi beder driften bestille en dannebrogsvimpel og en med Bispeparkens navn og logo. De skal hæftes i begge
ender. Vi beder driften om at finde Dannebrogsflaget også.

B4 Ekstraordinært afdelingsmøde: Godkendelse af forslag: pr. mail.
Præsentation: Afventer forslagene. Evt. praktisk. Punkter: Godkendelse af de små regnskaber: 
aktivitetsregnskab og rådighedsbeløbsregnskab 2014 og 2015. 2015 er klar til revision., samt orientering om
eller evt. godkendelse af huslejeregnskab: Godkendelse på afdelingsmødet. Grønt regnskab 2015: Vi tjekker 
det op med driften. Forslag om forprojekt til nye rør, evt. faldstammer (gasrør/3-faset el). Forslag om nye 
internet og kabler: Afventer helt endelig udgave. Vi spørger vores rådgiver om strømforbruget og om den 
kan slukkes helt, oplyse om funktionen af boksen i forslaget, forbrugspris skal med i forslaget (sammenholde
med nuværende router). Budgetstrategi: Godkendelse. Forprojekt til samlet energiplan: Afventer.

B5 Nyt om Områdefornyelsen og vores ønsker (Marie, Emil, Erik og Jean har deltaget i 1.møde).  
Vi kan byde ind omkring tillægsting til regnvandsopsamling på vores plæne.  
Tuborgvej/Tagensvej trafik. Sammenhæng med Bispeparkenparken nord og syd for Tuborgvej. Budget 60 
mio. som gerne skal toppes op til 300 mio. Vi kan indsende vores idéer som bestyrelse. Boligrenovering er 
så vidt vides til de private og ikke de almene. Vi vil gerne dæmpe Tuborgvej.
Vores hovedpunkter fra Bispeparken og Bispeparkens Bestyrelse (med omkring 1700 beboere): Støj og 
luftforurening skal mindskes, hastighedsbegrænsning Tuborgvej/Tagensvej/Frederiksborgvej (se bilag), 
aflukning af Frederiksborgvej med græsplæner og haver, sving fra Tagensvej til Tuborgvej skal gøres 
langsommere for bilerne, løberute med redskaber på Grønningen skal indbyde mere til ophold, Træer ude 
ved vejene (bl.a. i midterrabatten på Frederiksborgvej bl.a. over mod ), affaldsbeholdere og kampagner, så 
der bliver mindre skrald, vi er i gang med Tagensvej 227 som café med kulturelle arrangementer også for 
voksne, galleri osv., som en lokalt engagerende aktivitet, åbning af Kirkegården i syd. Vision for hvilke 
aktiviteter og butikker vi ønsker. Vi er meget interesseret i at samarbejde omkring sociale og 
foreningsaktiviteter af og for unge.

B6 Formandsråd/driftsråd 28. april: Evt. punkter til dette.
Har vi gennemgået tidligere.

B7 Nyt fra og om udvalgene.  
Forslag til mødedato omkring T227: Vi afventer tilbagemelding om det er 7. april eller 21.april.



B8 Jubilæumsaktiviteter.
Jubilæumsdag 28. maj: Koncert. Borgmesterbesøg. Ønskevæg. Loppemarked. Folkekøkken. Alle kan byde 
ind med ideer og alle kan søge penge til aktiviteter. Det er en prioriteret opgave for 
sekretariatsmedarbejderne. Vi sætter skilt op i vaskeriet, hvor man kan skrive ønsker. Reklamer i opgangene 
for det.

B9 Kursus for Bispeparkens Bestyrelse 20. april.
Vi afventer tilbagemelding fra fsb-kursusafdelingen. Vi rykker for det og afventer svar.

B10 Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.
Ingen.

Ekstra11: Beboerhenvendelser.
Vi tager henvendelserne videre.

B11 Eventuelt.
Er det muligt at lave separat rum til storskrald for at give større muligheder for genbrug?
Vi spørger om ændring af låsen på papcontainerne.
Vi spørger til muligheden for at kunne booke maskiner på forhånd.
Vi vil oplyse om sprogvalg på vaskemaskinerne.
Vi vil undersøge mulighederne for ensartet skiltning på butikkerne.

F12 Godkendelse af referat fra dagens møde.
Godkendt.

(Vores nye medarbejdere kommer med til det følgende møde, da de starter 1. april).


