
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2017  
i Beboerhuset, Bispeparken 17B. 
 
Dato: 22. august 2017 
Tidspunkt: kl. 18:00  
Sted: Bispeparkens Beboerhus 
 
Tilstede: Jean, Erik, Per, Abdullahi, Emil. Sekretariat: Camilla.  
Afbud: Simone, Annette. Orlov: Zeinab. 
 
Dagsorden  
1. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla 
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 5 udgår og overføres til 
næste møde. 
 
Beslutningspunkter  
3. Godkendelse af referat fra og evt. opfølgning på punkterne fra Bestyrelsesmøde/Budgetmøde 15/8.2017.  
Beslutning: 
Tagensvej 227: Vi følger op på elektronisk låsesystem og beder Driften om status for nyt gulv. 
Godkendelse af og opfølgning på mødereferat behandles på bestyrelsesmødet 5/9.2017. 

4. Retningslinjer for sekretariatsansvarlig.  
Beslutning:  
Vedtaget. Evaluering om et år. 

5. Indkøbsstrategi for madvarer.  
Punktet er udgået og overføres til næste møde. 

Visioner og første behandling op til afdelingsmødet  
6. Forslag til Bispeparkens Bestyrelses Beretning for 2016-2017 – hvad skal med? 
Opfølgning: Teksten tjekkes op til næste møde. Emner der skal med:  
Antal afholdte møder i formandskab, antal afholdte sektionsmøder. Hertil møder i Beboerprojekt 
Bispebjerg, Områdefornyelsen NV samt diverse møder med fsb Administrationen. Forventning om aktiv 
deltagelse i bestyrelsens arbejde. Mobile Pay Business, Kabel TV projekt, dørprojekt, udskiftning af 
varmecentraler. 

7. Runde: Hvordan drømmer vi om, at Bispeparken er om 10 år? 
Opsummering: Vi drømmer om forbedring af samarbejdet med drift og administration, højere 
vedligeholdelsesstandard og en rimelig husleje, Helhedsplanen kommer godt i mål, flere beboerdrevne 
værksteder, udearealer og projekter, fleksibilitet i forhold til renovering.  

8. Bestyrelsens egne forslag til afdelingsmødet: Hvad skal der ske i Bispeparken? 
Opsummering: Vi afholder en mini-workshop ”kom med dine visioner” på Afdelingsmødet. 
 
8.a. Muligt forslag: Flere bede til BispeFarmen.  
Opfølgning: Vi stiller ikke forslaget på Afdelingsmødet. Vi spørger driften om mulighederne for udvidelse af 
Bispefarmen. 

 



9. Forslag til Årskalender for 2017-2018. 
Opfølgning: Tages op på næste møde. 
 

Til og fra nedsatte udvalg  
10. Status på udvalg:  
Festudvalg. Høstfesten vil blive evalueret. 

Faste punkter 
11. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget.   
Opfølgning: Ingen nye ansøgninger. Bestyrelsen efterspørger sammensætningen af Aktivitetsudvalget. 
 
12. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen.  
Ingen henvendelser. 
  
13. Eventuelt  
Intet. 
 
14. Godkendelse af dagens mødereferat  
Mødereferat blev godkendt af de tilstedeværende. Herudover godkendt af Annette. 


