
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde 
tirsdag den 15. november 2016
Dato: Tirsdag den 15. november 2016
Tidspunkt: klokken 18:00  
Sted: Tagensvej 227 (åben kontortid fra kl. 17:00-17:30, salg af billetter til julefest kl. 17:00-17:30)

Deltagere: Thomas, Per (suppleant), Emil, Denniz, Abdullahi, Odinn, Erik, Jean, Camilla 
(sekretariatsmedarbejder).
Afbud: Simone, Annette, Dzenana (suppleant). Fraværende: Johan. Orlov: Zeinab.

Dagsordenspunkter (18:00-18:05)
1. Navnerunde.
Valg af ordstyrer: Emil. 
Valg af referent: Camilla.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.

Driftspunkter (18:05-18:20)

3. Evt. videoovervågning med kommunalt tilskud (Bilag)
Driftschefen har spurgt kommunen og afventer svar om muligheden for tilskud. 
Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til forslaget.

4. Evt. andre emner til/fra driften
Forslaget om at bede driften om at indkøbe sms/e-mail modul i vaskeriet med en engangsudgift på ca. 5800 
kroner og et årligt abonnement på ca. 1900 kroner blev vedtaget under forudsætning af, at den kan minde 
om reservationer.

Forslag/Beslutninger (18:20-19:35)

5. Opfølgning på mulighed for opsætning af dør og trappe på sydsiden af Bispeparkens Ungdomsklub.
Bestyrelsen fortsætter dialogen med Ungdomsklubben. 

6. Forslag til ændringer af datoer for bestyrelsesmøder 2016/17 (Bilag)

Følgende mødedatoer for bestyrelsesmøder blev vedtaget:
Tirsdag den 18. april 2017 ændres til torsdag den 20. april 2017
Onsdag den 14. juni 2017 ændres til torsdag den 15. juni 2017
Tirsdag den 15. august ændres til tirsdag den 22. august 2017 (lige uge)
Tirsdag den 26. september ændres til tirsdag den 19. september 2017 (konstituerende bestyrelsesmøde)
Tirsdag den 29. august 2017 ændres til tirsdag den 5. september 2017
 
Det blev vedtaget at afdelingsmødet mandag den 11. september 2017 ændres til mandag den 18. 
september 2017



Til og fra nedsatte udvalg (18:35-19:30 inklusiv pause)

7. Opfølgning på opgaver, aktiviteter og mødeplan for de enkelte udvalg. Husk at medbringe kalender.  
Møde i Energi- teknik- og miljøudvalg onsdag den 23. november 2016 kl. 19
Møde i Tagensvej 227 (lokaleudvalg)  torsdag den 1. december 2016 kl. 19
Møde i nyhedsbrev/kommunikationsudvalg mandag den 28. november 2016 kl. 18
Arrangement- og festudvalget deltager i opsætning til juletræsfest fredag 2. december 2016 fra kl. 15 og  
morgenmad søndag den 4. december 2016 fra kl. 9 
Møde i Arrangement- og festudvalg fredag den 2. december 2016 kl. 17
Møde i Grøn omstillingsudvalg aftales internt
Møde i Bispefarmen aftales beboergruppen en eftermiddag efter 17 eller søndag efter 12
Tovholder for Børne- og ungdomsbestyrelsen; Børnebestyrelsens opstartsmøde er den torsdag den 12. 
januar 2017. Oprettelse af ungdomsbestyrelse oprettes senere. 
Formandsrådet (driftsrådet): sammensætning tages op på næste bestyrelsesmøde 

Vedr. fsbs repræsentantskab (19:30-19.40)

8. Kort orientering om mødet mandag 7. november 2016
Orientering givet. Referat fra Repræsentantskabsmødet kan findes på fsb.dk

9. Hvem deltager i ekstraordinært møde torsdag 17. november 2016? 
Der er åbent for at suppleanter kan deltage, hvis de ønsker det.

Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 2017 (19:40-19:45)

10. Orientering om bestyrelsens kommende ansøgninger (Bilag: Budget for Bispeparkens Aktivitetsmidler)
Der var enighed om at ansøge samlet for hele året 2017 til de på afdelingsmødet budgetsatte aktiviteter.

11. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. Evt. nye ansøgninger (evt. Bilag)
Bestyrelsen anbefaler at Lektiecaféens ansøgning om tilskud på 8.500 kroner til 3 års jubilæum og afslutning
i 2016 bliver imødekommet.
Bestyrelsen anbefaler at Multi-kulturel Kvindeforenings ansøgning om tilskud på 14.500 kroner til en udflugt
til Dinos Legeland med bus til Herlev samt en aktivitet for børn med spisning og dans mellem Jul & nytår, 
bliver imødekommet.
Bestyrelsen ansøger om tilskud på 15.000 kroner til workshop om at gøre  vaskeriet endnu hyggeligere og til
små anskaffelser i den forbindelse.

12. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen (19:45-19:50)
Ingen henvendelser.

13. Eventuelt (19:55-20:00)
Kommunikationsudvalget udarbejder informationsmateriale om at fodring af fugle og andre dyr er forbudt.

14. Godkendelse af dagens mødereferat (20:00-20:10)
Referatet er godkendt.


