
 
 

Forslag til dagsorden for Bispeparkens Bestyrelsesmøde  

(på grund af at alle forslag ikke er færdige, kommer bilag senere og/eller på mødet) 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus (Åben kontortid 17:00-17:30)    

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

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  

1.2 Godkendelse af dagsorden 

2. Driftspunkter (18:05-18:15) 

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

2.2 Evt. øvrige punkter til og fra driften 

 

3. Afdelingsmødet 5. - 6. oktober (18:15-18:20)  

3.1 Praktik, lokale, spisning 

 

4. Bestyrelsens forslag til afdelingsmødet (18:20-19:05) 

4.1 Bestyrelsens beretning  

4.2 Genbrugs- og affaldsløsning - tre forslag (nedgravet/standere, rullecontainere og centralsug)  

4.3 Tilføjelse til beboernes forandringsplan for Bispeparken  

4.4 Støtte til kommunens visionspapir 

4.5 Ommærkning af lejemål til rent erhverv  

4.6 Køkkenrenovering i Bispeparkens Beboerhus  

4.7 Køkkenpersonale til fællesspisning i byggeperioden  

4.8 Grøn pakke med blomstereng, brombær og fuglekasser 

4.9 Udvalg om hunde (muligt forslag) 

4.10 Telefongodtgørelse (muligt forslag) 

4.11 Evt. andre forslag  

 

5. Andre forslag til afdelingsmødet (19:05-19:50)  

5.1 Kollektiv råderet til køkken og/eller bad (gange to)  

5.2 Nye køkkener  

5.3 Mulighed for vask på 30 grader 

5.4 Forbyder rygning af cigaretter på altaner  

5.5 Åbne/fikse skakt på ”Øen”  

5.6 Fjernelse af cykler ved opgangene  

5.7 Skrald  

5.8 Hundetilladelse (gange fem)  

5.9 Senere indkomne forslag  

6. Kommende møde og aktiviteter i Bispeparkens Bestyrelse (19:50-19:55)  

6.1 Bestyrelsesmøder  

Onsdag d. 30. september kl. 16 i Klerkehuset (møde med rådgiver vedr. plænen Bispeparken/Grønningen) 

Tirsdag d. 6. oktober (kort konstituerende - efter afdelingsmødet)  

Mandag d. 26. oktober (er aftalt) 

Tirsdag d. 27. oktober (møde om renoveringsplaner/Bygningsdrift i Fokus med rådgivere)  

Mandag d. 23. november (er aftalt) 



 
 

 

6.2 Andre møder for Bestyrelsen  

Onsdag d. 11. november kl. 18 (Sektionsmøde i Bispeparken)  

 

6.3 Aktiviteter  

Torsdag d. 29. oktober kl. 17 - visionsworkshop for kommunens forandringsplan  

Torsdag d. 5. november - Bispeparkens store bankospil (evt. to dele f.eks. kl. 16-18 og 19-21) 

Tirsdag d. 1. december - arrangement omkring offentliggørelse af regeringens lister 

Søndag d. 6. december - Juletræsfest (evt. to dele)  

Tryghedsmøde (dato endnu ikke fastsat)  

 

7. Opfølgningspunkter (19:55-20:05) 

7.1 Rørprojektet  

Status på projektet samt beboerhenvendelser.  

7.2 Fællesspisningsprojektet 

7.3 Ældre i Fokus 

7.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken 

7.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

7.6 VUC Bispeparken 

 

8. Faste punkter (20:05-20:15) 

8.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget 

8.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

8.3 Eventuelt 

8.4 Referat (20:15-20:30)  

Forslag: formandskabet bemyndiges til at færdiggøre referatet efter en kort gennemgang på mødet. 


