
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde mandag den 21. januar 2019 
kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus

Dato: Mandag 21. januar 2019
Tidspunkt: kl. 18:00 
Sted: Bispeparkens Beboerhus

Tilstede: Jean, Erik, Emil, Per, Denniz, Rikke, Erling, Krishna. 
Sekretariat: Camilla. Driften: Bo.
Afbud: Zeinab, Abdullahi, Rikke Charlotte, Wiera, Lone.

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 ”Flytning af adresse for 
bestyrelsessekretariat” blev sat på under punkt 5.3. og ”Deltagere til fokusgruppeinterview om 
Driftsfællesskaber i fsb” blev sat på under punkt 7.1.1.

Affaldshåndtering og genbrug 
3.1 Oplæg v. Louise om kildesortering og praksiserfaringer i Gravervænget/Møllerlodden.
Vi fik en gennemgang af erfaringer med kildesortering og inddragelsen af børn og forældre i et 
affaldsprojekt i G/M.

3.2 Udstyr til understøttelse af kildesortering i alle køkkener - demonstrationsmodel.
Vi fik vist et mindre udvalg af kasser, som kan monteres og/eller stå i et køkkenskab samt 
store bokse til udendørs affaldssortering.

Driftspunkter 
4.1. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften
4.1.1. Driften vil lave et forsøg med at lukke skakte i opgange, hvor der er størst mulig afstand til et 
genbrugshus.
4.1.2. Vi kontakter driftschefen vedrørende installering af varmegenvindingsanlæg i bygning 3,4 og 5.
4.1.3. Containere bliver vasket 2 gange om året.
4.2. Status på vandskade i loftet på Frederiksborgvej 118 A. 
Driften udbedrer skade efter et utæt rør i loftet.
4.3. Beboerhenvendelse omkring Genbrugsstationen på Rønningsvej samt Radonmålinger. 
Vi tager driftens forklaring til efterretning.
4.4. Bispeparkens Husorden.
Det er en fælles opgave at sikre, at Bispeparkens husorden overholdes. Ved henvendelser til 
ejendomskontoret om overtrædelser af husordenen sættes der information op relevante steder. 
4.5. Evt. andre emner til/fra driften.
En ny ejendomsfunktionær og en ny rengøringsmedarbejder er ansat i driften.
 
Beslutningspunkter 
5.1. Forslag til ønskeliste til Områdefornyelse Nordvest. 
Godkendt med enkelte tilføjelser. 
5.2. Eventuel opfølgning på oplæg om affaldshåndtering og genbrug.
Vi undersøger om der er restbeløb fra tidligere projekter i Genanvendelsespuljen.



5.3. Flytning af adresse for bestyrelsessekretariat fra Jacob Lindbergs Vej 10, st. tv., til Frederiksborgvej 
118A per 15. januar 2019. 
Godkendt enstemmigt.

Gensidig orientering

6.1. Deltagere til Bispeparkens Fastelavn søndag den 24. februar 2019.
Deltagere meldte sig.

Til og fra nedsatte udvalg 
7.1. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter
7.1.1 Deltagere til fokusgruppeinterview om Driftsfællesskaber i fsb:
Vi udpegede to deltagere.

7.2. Evt. kommentarer til Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg
Informationen blev positivt modtaget.

Faste punkter 
Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 
8.1.1 Bestyrelsens ansøgning om tilskud til Fastelavn 2019. Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget 
godkender ansøgningen.
8.1.2 Bestyrelsens ansøgning om tilskud til Sommertur 2019. Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget 
godkender ansøgningen.
8.1.3 Bestyrelsens ansøgning om tilskud til det ekstraordinære Afdelingsmøde 2019. Bestyrelsen anbefaler 
at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.
8.1.4 Bestyrelsens meddelelse om tilskud til børnebestyrelse og ungdomsbestyrelse – forslag
Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen.

8.2. Henvendelser til bestyrelsen
Henvendelse fra en beboer om støtte til arbejdet for at komme ud af regeringens lister. Vi siger tak for 
støtten.

Eventuelt 
Ingen punkter.

Godkendelse af dagens mødereferat 

Referatet blev godkendt.


