
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september 2017 

i Beboerhuset, Bispeparken 17B 
 

Dato: Tirsdag 5. september 2017 

Tidspunkt: kl. 18:00  

Sted: Bispeparkens Beboerhus 

Tilstede: Jean, Erik, Abdullahi, Zeinab, Odinn, Per. Sekretariat: Camilla. Driften: Thomas 

Afbud: Emil, Annette, Simone, Denniz. Fraværende: Johan, Dzenana. 

 

Dagsorden  

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Driftspunkter 

3. Driftsspørgsmål omkring indkomne forslag til afdelingsmødet: 

 3.a. Forslag om fjernelse af buske foran vinduer og døre ved Tagensvej og Rønningvej.  

Beslutning: Vi anbefaler at Driften undersøger mulighederne for beskæring inden 

Afdelingsmødet. Hvis forslaget kommer til afstemning, anbefaler vi, at der stemmes nej. 

 3.b. Forslag om fjernelse af papircontainere og opsætte cykelstativer samt skiltning.  

Beslutning: Vi støtter forslaget om fjernelse af papircontainere. Bestyrelsens 

bemærkninger til de tre punkter:  

1. Har ikke økonomisk konsekvens. Kan anvendes til cykelparkering uden stativer. 

2. Koster cirka 140.000 kr. svarende til en huslejestigning på 0,3 % i et enkelt år.  

3. Skiltene er udarbejdet af bestyrelsen og vil blive ophængt inden afdelingsmødet. 

 3.c. Forslag om grill på altanen. 

Beslutning: Bestyrelsen mener at Bispeparken er uegnet til at have tændte grille på altanen 

og støtter ikke forslaget, da vi bor så tæt sammen. 

 3.d. Forslag om grønne gitterporte.  

Beslutning: Forlaget er trukket. Opfølgning: Der indsættes en tekst i beretningen om 

emnet. Forslagsstiller orienteres om, at Driften arbejder sammen med rådgivere (AI) og 

dør-projektleder fra fsb-administrationen om at finde en holdbar løsning.  

 3.e. Forslag 1 + 2 om vandrør. 

Beslutning: Bestyrelsen har ikke en officielt anbefaling af hvordan man skal stemme, men 

lader argumenterne tale for sig selv. Bestyrelsen stiller forslag om budgetjustering ved 

vedtagelse af forslag om både vandrør og faldstammer (jf. punkt 8a). 

 3.f. Forslag om ansøgning om søgning af tilladelse til og projekt omkring vejbump ved 

Bispeparken 34-39. 

Beslutning: Bestyrelsen stiller forslaget. 

   

 3.g. Forslag om flere køkkenhavebede. 

Beslutning: Der er mulighed for at udvide. Vi stiller ikke forslag til Afdelingsmødet. 



 3.h. HOFORs LAR-projekt (Lokal Anvendelse af Regnvand) på den store plæne 

(Bispeparken/Grønningen). 

Beslutning: Vi beder vores driftschef, om at sætte skub i LAR-projektet ved at finde en 

rådgiver, der kan arbejde med det. 

Beslutningspunkter   

4. Godkendelse af referat fra og evt. opfølgning på punkterne fra bestyrelsesmødet 15. august 

2017 herunder Tagensvej 227. 

Beslutning: Godkendt. 

5. Indkøbsstrategi for madvarer. 

Beslutning: Vedtaget. 

6. Bilag til afdelingsmødet om anbefaling af nej til afdelingsmødevalgt formand 

Beslutning: Vedtaget. Odinn beder om at få taget til referat at han er uenig i denne beslutning. 

7. Forslag til Bispeparkens Bestyrelses Beretning for 2016-2017 – hvad skal med?  

Beslutning: Bestyrelsen havde et par enkelte ændringer, der er indført i beretningen. 

8.a. Forslag om budgetjustering ved vedtagelse af forslag om både vandrør og faldstammer 

Beslutning: Vedtaget. 

8.b. Afgørelse af evt. anbefaling af forslag 1 eller 2 omkring udskiftning af vandrør og/eller 

faldstammer. 

Beslutning: Ingen anbefaling, bestyrelsen lader argumenterne tale for sig selv. 

9. Forslag til Årskalender for 2017-2018. 

Beslutning: Vedtaget med mindre ændringer. 

9.a. Afdelingsmødet. På valg er:  
Genopstiller:  Jean, Zeinab, Emil.  
Genopstiller ikke:  Thomas.  
På valg:   Johan. 
Opstiller til bestyrelsen:  Per (nuværende suppleant)  
 

Kritisk revisors bemærkninger. 
Bestyrelsens bemærkninger: Regnskaberne for 2016 er godkendt på afdelingsmødet 8. maj 2017. 
Den kritiske revisor er blevet indkaldt til møde 7. april 2017, altså godt en måned før 
afdelingsmødet til et for ham valgfri dato og tidspunkt. Vi har en fsb-ansat regnskabsmedarbejder, 
der udarbejder regnskaberne, derfor er det medarbejderen, og ikke kasserer eller formand, som 
mødes med kritisk revisor. Kritisk revisor er naturligvis altid velkommen til at indbyde kasserer og 
formand, der gerne mødes med revisor. Vi svarer gerne på alle spørgsmål, men kan ikke se at vi 
har modtaget nogen. Kassen er opgjort pr. 31. december 2016 og bliver fremover opgjort ved 
nytår. 
 

 



Faste punkter  

10. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. 

Ingen ansøgninger. 

11. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen. 

Henvendelse fra Multikulturel kvindeforening om lån af lokaler. 

Beslutning: Vi beslutter at Multikulturelt Kvindeforening kan låne beboerhuset og Tagensvej 227 

på de betingelser, der er specificeret i bilaget. 

 

12. Eventuelt  

Intet. 

 

13. Godkendelse af dagens mødereferat  

Referatet er godkendt. 


