
Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde over Skype – Skal godkendes af Bestyrelsen 

Mandag den 18. maj 2020 kl. 18:00 

Dagsorden 

1. Formalia (18:00-18:05)

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent. 
Deltagere: Jean, Erik, Jan, Emil, Rikke-Charlotte og Per 
Fra fsb: Bo (Driftsleder)
Referent: Sidsel (bestyrelsessekretær)
Afbud: Abdullahi, Wiera, Zeinab og Erling

1.2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

2. Driftspunkter 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag)

Intet yderligere. 

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften 

Bestyrelsen godkender ønsket fra Foreningen Bispeparkens Havegruppe om midlertidig at placering af plantekasser
ved sydsiden af Bispeparkens UngdomsKlub. Bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til i samarbejde med 
Foreningen Bispeparkens Havegruppe at udarbejde en skitsetegning over placeringen i området.  

Bestyrelsen godkender, at kommunen må låne Bispeparkens Beboerhus til børnepasning, når vi ikke selv bruger 
det. De skal naturligvis selv stå for rengøring, og hvis de ødelægger noget, skal de erstatte det.

3. Regnskab

3.1 Godkendelse af regnskaberne for aktivitetsbeløb og rådighedsbeløb 2019 (bilag)

Regnskab for rådighedsbeløb godkendes med ændringer omkring teksterne. 

Regnskab for aktivitetsbeløb godkendes med bemærkninger til bankgebyrer, tekst og opsætning.

3.2 Orientering om husleje/driftsregnskabet 2019 (tidligere udsendt)

Regnskabet for husleje/driftsregnskab godkendes. 

- Herunder punkter til budgetmødet 17. juni

Vi tjekker, om de lavere omkostninger på driften og andet allerede er med i 2020-budgettet og ellers skal det med
i 2021-budgettet.
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4. Opfølgningspunkter 

4.1 Rørprojektet 

Orientering givet. 

4.2 Ældre i Fokus

Orientering givet. Langsom og udendørs opstart planlægges. 

4.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken (status og strategi) 

- Udkast til Beboernes Nye Forandringsplan (bilag følger) 
Orientering givet. Status på gennemførelsen af Beboernes Forandringsplan vedtaget på afdelingsmødet juni 2019 
blev vist. Vi har ikke udarbejdet udkast til en ny forandringsplan.

- Områdeafgrænsning af Områdefornyelse Bispeparken bliver først afgjort endeligt i 2021, men 
kvarterplansarbejdet starter i august 2020 (bilag) (forslag til indhold af vores henvendelse:  
1. mindst muligt område (ikke 10.000 beboere), så Bispeparken fylder mest muligt – ligesom i navnet. 
2. tættest muligt på Bispeparken i geografi og i at det er almene boliger).
Beslutning: Vi sender den foreslåede henvendelse. 

4.4 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

- Kommende Borgerforslag om afskaffelse af listerne. 
Orientering givet. 

- Kommende workshop-arbejde med udviklingsplanen (arkitekttegninger først til at bringe ud til debat og 
dernæst, når vi må, f.eks. september-oktober, en fysisk workshop m.v.) 
Orientering givet. 

- Skriftlig orientering (her): Boligministeren har sagt i folketingssalen, at det er udemokratisk og en 
amerikanisering, at beboere går til retten for at beholde deres bolig - men det første sted, man rev billige boliger 
ned og smed beboerne ud, var – USA.
Orientering givet skriftligt. 

4.5.1 Status på Boligsocialt arbejde i fsb og København (bilag) (60+ deltagere i facebookbanko 10. maj) 
Orientering givet. Strukturen for de boligsociale bestyrelser i Københavns kommune er ændret uden deltagelse 
fra beboerne. Der er fortsat ikke beboere med i bestyrelserne.

4.5.2 Kommende møde i Beboerprojekt Bispebjerg om Børnebestyrelser og Ungdomsbestyrelser
Dato og indhold kendes endnu ikke. 

4.6 Muligt forslag til afdelingsmødet: Medlemskab af Kooperationen (5.500 kr. pr. år) 
Vi arbejder videre med ideen. 
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4.7 Referat og beboerhenvendelser: nuværende procedure: beboerhenvendelser gemmes med emne. De kan 
nævnes i referatet, men indkopieres ikke i referatet.

Der kan fremadrettet i bestyrelsesmøde-referaterne indskrives antal henvendelser fordelt på emner for perioden 
mellem forrige og nuværende bestyrelsesmøde. 

Ændringer i referat for bestyrelsesmøde 27/4-20 godkendes. Der tilføjes og indskrives i referatet, at bestyrelsen 
har behandlet 3 beboer-henvendelser angående rør-projektet. Desuden præciseres, hvordan ansøgninger om 
tilskud til B.Ø.F. fællesspisninger lægges sammen.

5. Faste punkter 

5.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 
- Herunder altankoncerter i juni (ramme: 10.000 kr.) 

Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget godkender ansøgningen med hævet beløbsramme på 20.000 kr.  
Afstemning: 5 for og 1 imod.  

5.2 Eventuelle beboerhenvendelser 

Ingen bemærkninger. 

5.3 Eventuelt 

Bestyrelsen indstiller til driften, at de beskærer krattet i området ’Skoven’ ved vaskeriet. 

5.4 Godkendelse af dagens mødereferat

Referatet færdiggøres i samarbejde med formandskabet og udsendes til bestyrelsen til digital godkendelse.  
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