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Forslag til dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde 

Mandag den 1. marts 2021 kl. 18 på Skype 

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

1.1 Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  
Jean (ordstyrer), Erik, Per, Annette, Tommy, Tine, Janni, Zeinab, Jan, Abdullahi  
Fra sekretariatet: Katja (referent))  
Fra driften: Bo, Thomas 

 
1.2 Godkendelse af dagsorden 

1.3 Forventningsafstemning om mødets afvikling  
 
2. Driftspunkter (18:05-18:15) 
 

2.1 Punkter til og fra driften 

 

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i nærmeste fremtid (18:15-18:25) 

Mandag d. 29. marts 

Mandag d. 26. april 

Tirsdag d. 25. maj  

 

4. Forsikringer for valgte i fsb og Bispeparken  

Svar fra fsb drift, byg og jura: Vi har undersøgt sagen og kan oplyse, at fsb forsikrer dem, der arbejder i og for fsb samt 

beboervalgte til afdelingsbestyrelser eller udpeget til at stå for aktiviteter for fsb. Andre frivillige og deltagere i 

arrangementer og klubber skal dækkes af egne forsikringer. Bruger man fsb’s lokaler og løsøre (udstyr og inventar), vil 

der være en ansvarsforsikring, der dækker, hvis der opstår en skade som følge af brug af udstyr og inventar. fsb har 

ikke indgået aftale med forsikringsselskaber, som man kan tegne private forsikringer, for fx klubber, hos. 

 

5. Forlængelse af samarbejde med Integrationshuset Kringlebakken (bilag)  

 

6. Opfølgningspunkter (18:25-19:20 inkl. 10 min. pause) 

 

6.1 Rørprojektet 

 

6.2 Fællesspisningsprojektet. 

 

6.3 Ældre i Fokus 

Møde med Ole den 4. februar 2021  

 

6.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken 

 

6.5 Regeringens lister og vores egen vedtagne Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 

 

6.6 VUC Bispeparken 

 

6.7 Kommunikation og sociale medier 
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6.8 Corona, ambassadørkorps og retningslinjer for aktiviteter    

 

6.9 Beboerprojekt Bispebjerg  

Fortsættelse af Beboerprojekt Bispebjerg (Boligsocial helhedsplan) - kan evt. blive urafstemning i stedet for 

 

6.10 Opfølgning på forårsdriftsmøde 2021 

Vedligeholdelsesreglementet og servicekoncept 

 

6.11 Hundeafstemning 

Dialogmøde om hundeafstemning d. 3. marts 2021 

 

6.12 Børne- og ungeudvalg  

 

6.13 Bygningsudvalg  

 

6.14 Bispeparkens 80-års jubilæum   

 

6.15 Bispeparkens Beboerforening og Bispeparkens Beboerforening 2   

   

7. Faste punkter (19:20-19:35) 

7.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget  

   Bispeparkens 80-års jubilæum    

7.2 Eventuelle beboerhenvendelser  

7.3 Eventuelt  

7.4 Kort evaluering af mødet 

 

7.5 Referat (19:35-19:55)  

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

 

Efter bestyrelsesmødet er der generalforsamlinger (20:10-20:20) 

Generalforsamling i Bispeparkens Beboerforening og stiftende generalforsamling i Bispeparkens Beboerforening 2.  


