
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde mandag den 10. december 2018  
i Bispeparkens Beboerhus 
 
Dato:  Mandag 10. december 2018 
Tidspunkt:  kl. 18:00  
Sted:  Bispeparkens Beboerhus 
 
Tilstede: Jean, Erik, Zeinab, Per, Denniz, Abdullahi, Rikke, Lone, Rikke Charlotte, Erling, Wiera, Emil. 
Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas. 
Afbud/fraværende: Krishna. 
 
Dagsorden 
1.1 Navnerunde og afbud/orlov.  
Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla. 
1.2 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
 
Driftspunkter 
2.1 Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften: 
Driften overtager den kommunale service og udgift til belysning i Bispeparken i uge 50. 
 
2.2 Eventuelle andre punkter til og fra driften: 

 Driften vil komme med et bud på en løsning på kildesortering af affaldet i køkkenet.  

 Der er gode erfaringer med den midlertidige lukning af skakter i fire opgange og vi udvider 
forsøgsordningen med fire opgange så langt som muligt fra et genbrugshus med henblik på evt. at 
stille forslag på det ekstraordinære Afdelingsmøde. 

 Etablering af video til dørtelefoner tages evt. med til helhedsplanen. 

 Vi beder driften opsætte en postkasse i vaskeriet til fejlmelding af vaskemaskiner. Ophængt 
information opdateres. 

 Orientering om politiets mulighed for bortvisning af uvedkommende personer sættes op i opgange 
og på kælderdøre.  
 

Orienteringspunkter  
3.1 Nytårskur 4. januar 2019. 
Frist for tilmelding er fredag den 14. december 2018. 
 
3.2 Bispeparken og regeringens nye lister. 
Vi fik en gennemgang af kriterierne på listerne og vi kigger på mulighederne for at komme ud af listerne. 
 
Beslutningspunkter  
4.1 Status og opfølgning på uddannelseskampagne: Er under planlægning. 
 
4.2 Fejl i afdelingsmødereferat: Vi besluttede at foreslå fejlen rettet på det ekstraordinære Afdelingsmøde. 
  
4.3 Brev til fsb organisationsbestyrelsen omkring bestyrelsesmedarbejdere: Vi besluttede at sende brevet. 
 
4.4 Referenter til afdelingsmøder: Vi besluttede at benytte egen referent til Afdelingsmøderne fremover. 
 
 



Faste punkter  
5.1 Forbrug af aktivitetsmidler: Vi fik en oversigt over forbruget af Aktivitetsmidler i 2018. 
 
5.2 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

 Bispeparkens Bestyrelse søger om tilskud til en ny kopimaskine. Når prisen kendes sendes forslag 
ud til godkendelse per mail og det anbefales at Aktivitetsudvalget derefter imødekommer 
ansøgningen. 

 Multikulturelt kvindenetværk søger om et tilskud på kr. 9825,00 til en tur i Dinos Legeland i 
juleferien. Bestyrelsen anbefaler at Aktivitetsudvalget imødekommer ansøgningen. 

 Bispeparkens Bestyrelse besluttede at afmelde filmlicens og betale indtil ophør. Anbefales til 
aktivitetsudvalgets godkendelse i sidstnævnte tilfælde. 
 

5.3 Eventuelle henvendelser til bestyrelsen  
Ingen. 
 
Miljøprojekter  
6.1 Snak i mindre grupper om forslag til affaldssortering/kampagne og evt. andre miljøtiltag. 
Der var en snak om den nuværende affaldssortering og en række forslag. 
 
6.2 Fælles opsamling, næste skridt og evt. beslutninger. 
Vi vil gerne høre om mulighederne for at få almindelig affaldssortering adskilt fra storskrald og for aflåsning 
af genbrugshuset på Rønningvej. 
 
Mødeplan - orientering 
7.1 Driftsmøde mandag den 4. marts 2019 kl. 17:30 og Budgetmøde mandag den 24. juni 2019 kl. 17:30.  
7.2 Flytning af mødet 25. februar (pga. Bypark-programmøde samme dag). Bestyrelsesmødet er flyttet til 
tirsdag den 12. februar 2019. 
 
8. Eventuelt  
Vi aftalte at finde en dag hvor bestyrelsen pakker ud i bestyrelsens lokaler på Frederiksborgvej 118A. 
 
9. Godkendelse af dagens mødereferat  
Referatet blev godkendt. 


