
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde onsdag den 31. januar 2018

Dato: onsdag 31. januar 2018
Tidspunkt: kl. 18:00 
Sted: Bispeparkens Beboerhus

Tilstede: Jean, Erik, Emil, Per, Rikke.  
Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas. fsb administration: Birgitte Vest Rasmussen
Afbud/fraværende: Rikke Charlotte, Annette, Zeinab, Odinn, Denniz, Simone, Brian, Abdullahi.

Dagsorden 
1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla.
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med den rettelse at den kommende konference i BL
og en inspirationstur i området blev sat på under punktet Beslutninger.

Driftspunkter 
3.Status på Regnvandsprojekt v. landskabsarkitekt Birgitte Vest Rasmussen.
Vi fik en status på regnvandsprojektet af Birgitte Vest Rasmussen. Der blev taget et særskilt referat.

4.1. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til formødet med driften. 
- Beboerhuset. Driften har indhentet pris på varmestyring.  
- Ejendommen. Bestyrelsen får et anonymiseret resultat af sundhedstjek.

4.2. De grønne port på bagsiden af Tagensvej/Tuborgvej. 
Driften har indhentet priser og vil sætte kamera og dørpumpe op på de grønne porte.

4.3. Evt. andre emner til/fra driften.
- Højvandsikring. Der har manglet rottesikring i udbuddet. Driften har indhentet pris på og udfører 18 
rottesikringer. Vi kræver at få refunderet omkostningerne.
- Parkeringsbøder. Der er indtægter fra bøder på 14.000 kroner i 2017.
- Cykelparkering. Driften opsætter cykelstativer på p-plads 50 og 58.

Beslutningspunkter 

5. Effektiviserings- og Budgetstrategi i forhold til Bygningsgennemgang.
Vi fastlagde hovedlinjerne i effektiviserings – og budgetstrategien i Bispeparken. Der var følgende punkter: 
1) Rengøringen: Vi ønsker at bevare afdelingen og efterspørger et fair sammenligningsgrundlag før et evt. 
skift. 
2) Bestyrelsesmedarbejdere: Vi ønsker at beholde de nuværende stillinger: sekretær og 
regnskabsmedarbejder, for at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau. Arbejdsopgaver og stillingsbetegnelse 
kan tilpasses.
3) Lokaler: Vi har brug for fælleslokalerne. Vi er åbne for en dialog om en bedre udnyttelse af lokalerne.

6. Udlejning til unge under uddannelse. 
Ingen afklaring på mulighed for forhøjelse af kvote.

7. Dato til evt. ekstra bestyrelsesmøde, forslag: torsdag 1. marts 2018
Det blev vedtaget at holde et ekstra bestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2018.

8. Brev til regeringen om liste og evt. opfølgning. 
Bestyrelsen godkender ordlyden af brevet.



8.1. Invitation til kredskonference i Boligselskabernes Landsforening den 17. – 18. marts 2018 i Helsingør.
De bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig. 

8.2. Inspirationstur i Munkevangen, G/M og Bispeparken 
Vi besøger Munkevangen torsdag den 8. februar 2018 (flyttet til kl.18:00). 

Til og fra nedsatte udvalg 
9. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter
Vi fik en orientering om Fastelavn søndag den 4. februar 2018 og Sektionsmødet mandag den 5. februar 
2018. 

Faste punkter 
10. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

10.1. Orientering om aktivitetsudvalget.
Da formanden for aktivitetsudvalget har valgt at fratræde, vil bestyrelsen anbefale at vores kasserer 
indtræder som konstitueret formand indtil Afdelingsmødet. 

10.2. Ansøgning fra Bispeparkens pensionistklub og evt. andre ansøgninger.
- Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen om tilskud på 45.000 kroner til 
Bispeparkens pensionistklub.
- Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen om tilskud på 8000 kroner til 
Bispefarmen.
  
11. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen.
Blev taget til efterretning.

12. Eventuelt 
Brønshøj Historiske Selskab vil gerne skrive om Bispeparkens historie.

13. Godkendelse af dagens mødereferat 
Godkendt. Annette og Abdullahi har efterfølgende godkendt referatet og tiltrådt beslutningerne.


