
Forslag til Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde 
tirsdag den 25. februar 2019 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus
Opdateret forslag
Dato: Tirsdag 25. marts 2019
Tidspunkt: kl. 18:00 (spisning kl. 17:30/ Bestyrelsens Åbne Kontortid kl. 17:00-17:30)
Sted: Bispeparkens Beboerhus
Tilstede: Jean, Erik, Zeinab, Emil, Per, Denniz, Abdullahi, Rikke, Holm, Lone, Wiera, Erling, Krishna 
Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas.
Afbud/fraværende: 
Dagsorden (18:00-18:05)
1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.
1.2 Godkendelse af dagsorden.

Områdefornyelse Nordvest  (18:05-18:25)
2.1 Dialog med Områdefornyelse Nordvests rådgivere omkring plænen Grønningen/Bispeparken, 
Kirkegårdsmuren m.v.  (bilag - deres programforslag og vores input). 

Driftspunkter (18:25-18:40)
3.1 Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften (bilag).
3.2 Mulig ændring i kildesortering/affaldssløsning for bygning 4.
3.3 Evt. opklarende spørgsmål til referat af driftsmøde (behandling er i punkt 4.1) (bilag).
3.4 Evt. andre emner til/fra driften.

Pause (18:40-18:50)

Beslutningspunkter (18:50-19:30)
4.1 Opfølgning på driftsmøde/PPV-møde (bilag: referat).
4.2 Forslag til prioriterede mål for 2019 (bilag).
4.4 Beslutning omkring lyskilder/lamper til brug ved reparation af gadebelysning. 

Forslag: Materet glas, der ikke blænder. Undersøgelse af lys af høj kvalitet (bilag).
4.5 Svar på de fem spørgsmål til evaluering af driftsfællesskaber (2 bilag).
4.6 Nyt om boligudlejningsregler i Bispeparken og evt. beslutninger.
4.7 Regler for udlån/udlejning af mødelokalet på Frederiksborgvej 118A (bilag).
4.8 Deltagelse i projektforslag fra Kantorparken omkring ældre (bilag).
4.9 Driftsråds/formandsråd (bilag). Forslag omkring kommissorium m.v.: vi kan acceptere at det indskrives, 
at Dommerparken er med, men ikke ændringer, der forringer afdelingernes rettigheder.  
4.10 Genanvendelsepuljen. Skralderobot-projekt og evt. andre gode idéer. 

Til og fra nedsatte udvalg (19:30-19:35)
5.1 Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter.

Orienteringspunkter
6.1 Repræsentantskabsmøder i fsb 25. april og 27. maj.

Faste punkter (19:35-19:40)
Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget: 
7.1 Ansøgning om tilskud på 30.000 kroner til printer (bilag: ansøgning).
7.2 Evt. øvrige ansøgninger
7.3.1 Beboerhenvendelse om Vedligeholdelseskonto. 
Forslag: Vi siger nej til at stille forslag om vedligeholdelseskonto. Den betales oveni huslejen og ender  
typisk som døde penge, der mest ligger ubrugt. 

7.3.2 Øvrige beboerhenvendelser. (bilag)



7.4 Eventuelt (19:40-19:45)

7.4 Godkendelse af dagens mødereferat (19:45-20:00)

I forlængelse af bestyrelsesmødet er der et kort arbejdsmøde, med formandskabet og evt. andre, hvor 
mails m.v. afsendes (20:00-20:15). 

Ekstra beslutningspunkt:
4.11 Kampagne for anerkendelse af uddannelsesbeviser - nyt og evt. beslutninger (20:30-21:00)
Besøg af fsb projektleder, beboerprojektmedarbejdere med flere omkring igangsættelse af fælles 
kampagne april-august 2019.


