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Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde  
Mandag den 29. april 2019 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus 
 
Tilstede: Jean, Erik, Zeinab, Per, Rikke, Lone, Driften: Bo, Thomas. Projektmedarbejder: Sidsel. 
Afbud/fraværende: Emil, Denniz, Abdullahi, Holm, Wiera, Erling, Krishna 
 
Dagsorden  
1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 
Ordstyrer: Sidsel. Referent: Jean. 
1.2 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med tilføjelser.  
 
Driftspunkter  
2.1 Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften (bilag). 
Vedligeholdelseskonto: vil koste cirka 35 kr. om året pr. m2. Den kan kun bruges til maling af lofter 
og vægge, ikke vedligeholdelse af gulve. Der vil ikke blive udført vedligeholdelse ved flytning, så 
standarden vil falde over tid. Beboeren skal altid selv betale misvedligehold ved fraflytning.  
Uglen (statuen) i Beboerhuset er fastgjort og derved godkendt af arbejdstilsynet. 
  
2.2 Opfølgning på arbejdstilsynets besøg. 
Arbejdstilsynet har endnu ikke afleveret deres rapport. Driften forventer, at de vil kræve lukning af 
skakte i bygning 4. Derfor udarbejder driften et forslag til ændringer, som de medbringer på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
2.3 Evt. andre emner til/fra driften. 
Lamper: Vi vil også inkludere lampestanderne i projektet. Driften kommer med et forslag. 
Fra driften: én af opgangene i Bispeparken får pt. udskiftet rør i den ene side af opgangen for at få 
erfaringer inden alle rørene i Bispeparken skal udskiftes. Derfor er der skurvogne i området. 
Havegruppen er nu startet som forening og har konstitueret sig med en bestyrelse.    
 
Pause  
 
Beslutningspunkter  
4.1 Forslag til Eventuel Udviklingsplan 2021-2032 for Bispeparken til ministeriet (bilag følger).  
Forslag om udkast til ’Eventuel Udviklingsplan for Bispeparken’ blev vedtaget. 
Forslaget præsenteres for organisationsbestyrelsen og for kommunen og staten allerede nu.  
Forslaget stilles til behandling på ekstraordinært afdelingsmøde i juni.  
Vedtaget. 
 
4.2 Forslag til afdelingsmødet om gadelampe-ansøgning til Energipuljen (mail udsendt fra driften). 
Vedtaget at vi stiller et forslag til ekstraordinært afdelingsmøde. Driften udarbejder et udkast, som 
de præsenterer på næste bestyrelsesmøde.  
 
4.3 Forslag om også at inkludere master i ansøgning til Energipuljen. 
Vedtaget / se punkt 4.2. 
 
4.4 fsb repræsentantskabsmøde 25. april. Evt. opfølgning. 
Vi evaluerede mødet.  
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4.5 fsb repræsentantskabsmøde mandag 27. maj. Forslag og repræsentanter. 
Vi bekræfter bestyrelsesbeslutningen, som blev truffet pr. mail d. 22/4-19, hvor Aske Kvist og 
Samuel Jones blev tilføjet som yderligere suppleanter til repræsentantskabet.  
 
4.6 Nyt om projekt fra Kantorparken omkring ældre.  
Ansøgning er sendt til kommunen om projektet. Per sender ansøgningen ud til bestyrelsen til 
orientering. Vi får svar fra kommunen senest slut maj.  
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  
 
4.7 Nyt om kampagne for anerkendelse af uddannelsesbeviser 
Projektet er i gang. Vi følger det løbende og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  
 
4.8 Genanvendelsespuljen. Skralderobot-projekt og evt. andre gode idéer.  
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  
 
Til og fra øvrige nedsatte udvalg  
5.1 Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter. 
Vi er i gang med at planlægge sommertur, som afholdes 22. juni. Billetter bliver solgt 3. juni.  
BL har 100-års jubilæum d. 15. juni. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde med et udkast til 
en aktivitet.  
 
Faste punkter  
6.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget. 
Klubben Uglen: billardklæde mv.: 3.500 kr. + lamper over bordet: 1.500 kr. I alt 5.000 kr. 
Bestyrelsen indstiller til aktivitetsudvalget, at ansøgningen imødekommes.  
Beboer i samarbejde med Bispeparkens fritidsklub: Ønske om træbeskyttelse til tomatkasserne. I 
alt 1.000kr. Bestyrelsen indstiller til aktivitetsudvalget, at ansøgningen imødekommes. 
 
6.2 Evt. beboerhenvendelser.  
Forespørgsel om vask af glastage over altaner. Svar fra driften er, at det bliver igangsat til maj.  
Der er blevet anmeldt en ulovlig fremleje. Anmeldelsen er blevet videresendt til driften. 
 
6.3 Eventuelt  
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
6.4 Godkendelse af dagens mødereferat 
Godkendt.  
 
 


