
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde med bygningsgennemgang  
tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16:00-20:00 
 
Dato: Tirsdag 21. marts 2017 
Tidspunkt: kl. 16:00  
Sted: Frederiksborgvej 118D 
 
Tilstede: Jean, Erik, Thomas,  Emil, Odinn, Per (suppleant), Denniz, Simone, Abdullahi, Annette.  
Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas, Ninna Auvinen. Administrationen: Mette Nelleman, 
Susanne Aalbæk. Organisationsbestyrelsen: Ib Sørensen, Dorthe Raltters. 
Fraværende: Johan, Dzenana. 
Orlov: Zeinab. 
 
Dagsorden  
1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 
Driftspunkter  
2. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften, som eventuelt skal 
udarbejdes som forslag til afdelingsmøde eller med i PPV-planen: 

2.a. Rengøring og eftersyn af vaskeriet hver lørdag/søndag. Information til beboerne med 
opfordring om at holde vaskeriet rent og oplysning om gratis sæbe i vaskemaskinerne. 
2.b. Parkering. Tilladelse til parkeringskontrol på plænen? Vi vedtager udvidelse af 
parkeringsordningen til at dække brandvejen bag blok 4 samt plænen.  
Skift af Parkeringskontrolselskab? Vi beder driften om at vælge et nyt parkeringsselskab.   
2.c. Hegn af metalbøjler/træstammer/buske langs plænen? Vi gør intet yderligere.   
2.d. Projektor til beboerhuset. Driften indkøber en trådløs projektor.  
2.e. Startdato for Tagensvej 227. Driften afventer svar fra Rådhuspladsen. 
2.f. Skilt ved indkørsel Frederiksborgvej, som henviser til indkørsel ved Tuborgvej. Driften 
sørger for opsætning af ny tekst på skilt. 
2.g. Energioptimering af beboerhuset. Belysningen bliver mindre energiforbrugende. Vi 
afventer viden om varmeforbruget, når de nye varmecentraler kommer. 
2.h. Video i kælderen. Punktet udgår, er behandlet på forrige møde.   
2.i. Opsætning af døre til barnevognsrum/cykelrum hvor de mangler. Forslag til behandling på 
afdelingsmøde bliver udarbejdet. 
2.j. 2 Infotavler til vaskeri. Vi beslutter at der opsættes elektronisk infotavle. 

 
Bygningsgennemgang  

3. Bygningsgennemgang iflg. Indkaldelse til bygningsgennemgang i afd. 1-22 Bispeparken. 

(særskilt referat er udarbejdet af driftschefen)   

 

 

 



Bestyrelsesmødet  

Driftspunkter   

4. Resten af det elektroniske formøde: 

       4.a. Omlægning af vaskeriet. Vi lader systemet køre et par måneder og afventer statistik om 

forbrug før og efter overgangen. 

 

5. Evt. andre emner til/fra driften. 

 Døre til vaskeriet. Driften er opmærksom på problem med åbning/lukning af døren. 

 Driften orienterede om låsesystemer ved genbrugshusene. 

 Generelt ved fejl og mangler. Skal meldes ind til ejendomskontoret.  

Beslutningspunkter  

6. Fælles sektionsmøde. Hvem deltager? Det er muligt at tilmelde 3 personer. Tilmelding foretages 

på dette møde. Deltagere: Erik, Per. Jean som organisationsbestyrelsesmedlem. 

 

7. Forslag om henvendelse til organisationsbestyrelsen i fsb om forsinkelse af kabelprojekt.  

Godkendt med ændring. 

 

Faste punkter  

8. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget:  

8.a. Ansøgning om tilskud til kontingent for bedre at kunne varetage Bispeparkens interesser 

via borgeralliancen Medborgerne.  

Bestyrelsen ønsker yderligere information om Medborgerne. Bestyrelsen beslutter at invitere 

Andreas Lloyd til at præsentere Medborgerne.  

8.b. Ansøgning om ekstra-bevilling til bemaling af plantekasser. 

Bestyrelsen anbefaler, at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen. 

8.c. Ansøgning om tilskud til Eid-fest. 

Bestyrelsen valgte at godkende behandlingen af ansøgningen. Bestyrelsen anbefaler at 

aktivitetsudvalget godkender ansøgningen. 

9. Eventuelt  

Ingen punkter.  

 

10. Godkendelse af dagens mødereferat 

Referatet er efterfølgende godkendt per mail. 


