
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar 2019 
i Beboerhuset

Dato: Tirsdag 12. februar 2019
Tidspunkt: kl. 18:00 (Bestyrelsens Åbne Kontortid kl. 17:00-17:30)
Sted: Bispeparkens Beboerhus

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

Dagsorden 
1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla.
1.2 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med den ændring at punkterne Forslag til 
Bispefarmens opdeling i indhegnede bede, Deltagerkreds til BL, Beboerforhold under byggeprojektet og 
Lokalet Frederiksborgvej 118A blev sat på som underpunkter under punkt 3.

Driftspunkter 
2.1 Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften.
Driften kommer med en pris på opsætning af 2-3 radiatorer i vaskeriet.

2.2 Evt. andre emner til/fra driften.
 Der udarbejdes i forbindelse med 5 års tjek projekt for opdeling af genbrugs/affaldshuse med hver 

sin indgang til storskrald og kildesortering.
 Vandskaden i mødelokalet på Frederiksborgvej 118A er blevet udbedret.
 Der vil blive udført forsøg med 4 forskellige slags LED-lamper i gadebelysning i Bispeparken.
 Rengøring af stole i Beboerhuset bliver udført løbende af rengøringsteamet.

Beslutningspunkter 
3.1 Vores input til program for Bypark Bispeparken/Grønningen.
Vi fik en gennemgang af programmet for Bypark Bispeparken/Grønningen og bestyrelsen godkendte 
forslaget til input med ganske få rettelser.

3.2 Forslag til prioriterede mål for 2019. 
Punktet overføres til næste møde.

3.3 Kampagne for anerkendelse af uddannelsesbeviser. 
Vi fik en orientering om muligheder for at beboerne opnår anerkendelse af deres uddannelsesbeviser. Der 
er afsat penge fra fsb til oversættelse af eksamensbeviser.

3.4 Nyt om boligudlejningsregler i Bispeparken og evt. beslutninger.
Bestyrelsen godkendte ændringsforslag til høringssvar til fsb’s svar til Københavns Kommune.

3.5 Skralderobot-projekt og evt. andre gode idéer. 
Punktet overføres til næste møde.
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3.6 Beboerforhold til rørprojekt.
Bestyrelsen godkendte, at følgegruppen arbejder videre ud fra orienteringen med de faldne bemærkninger.

3.7 Deltagerkreds til BL. 
De, der ønsker at deltage i kredskonferencen, melder sig selv til. 

3.8 Forslag til Bispefarmens opdeling i indhegnede bede.
Bestyrelsen godkendte princippet for opdelingen i indhegnede bede med understregning af, at der er 
fortrinsret for plantekasser for dem, der ikke har haver.  

3.9 Lokalet Frederiksborgvej 118A
Bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til lokalet 
Frederiksborgvej 118A.

Til og fra nedsatte udvalg 
4.1 Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter.
Kringlebakken afholder 20 års jubilæumsfest i Beboerhuset og på plænen lørdag den 21. september 2019.

Orienteringspunkter 
4.2 Bispeparkens Beboerforening afholder Generalforsamling tirsdag den 12. februar 2019 kl. 20:10. 
Bilag: Årsrapport og indkaldelse til Generalforsamling/Konstituerende bestyrelsesmøde.

4.3 Nyt fra Bispefarmen. 
Vi fik en orientering om havegruppens planer.

Faste punkter 
Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 
5. 1 Ansøgning om tilskud på 8000 kroner til Bispefarmen. 
Det er blevet meddelt, at pengene er blevet frigivet.
5. 2 Ansøgning/meddelelse om frigivelse af 40.000 kroner til udviklingsaktiviteter. 
Bestyrelsen meddeler frigivelse af bevillingen.

5.3 Eventuelt 
Intet yderligere.

5.4 Godkendelse af dagens mødereferat 
Referat blev godkendt.
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