
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde 
tirsdag den 25. maj 2021 kl. 18.00 på Skype eller fysisk i Beboerhuset (med afstand) 

1. Formalia

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

Deltagere: Jean, Erik (ordstyrer og referent), Annette, Janni (suppleant) og Tine.

Afbud: Bo (Driften) og Thomas (Driften), Zeinab, Tommy, Jan, Per og Emil samt Erling og Liban (suppleanter).

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Afbud.

Har efterfølgende godkendt referat og beslutninger: Rikke Charlotte og Abdullahi. 
Jean (ordstyrer), Erik, Per, Annette, Tommy, Tine, Janni, Zeinab, Jan, Abdullahi 

1.2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

1.3 Forventningsafstemning om mødets afvikling 
Der blev forventningsafstemt.

2. Driftspunkter

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag) 
Driften deltog ikke i mødet.
Forslag til vores svar godkendt. Sendes til driften efterfølgende.

3. Datoer for kommende møder i nærmeste fremtid

Ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 7. juni 2021 kl. 18:00 - aflyses eller udsættes til august?? 
AFLYST og udsat til august 2021.
Eventuelt nyt ekstraordinært afdelingsmøde planlægges til starten af august 2021 med bl.a. disse forslag: 
Beboerprojekt Nordvest, Afskaffelse af digital dialog ved Afdelingsmøder (- for en reel dialog om de enkelte forslag), 
orientering om regnskab og evt. andre forslag fra Bestyrelsen. Formandskabet udsender snarest datoforslag til 
godkendelse på mail i bestyrelsen. Det ordinære afdelingsmøde 13. september 2021 kl. 18:00 afvikles over en dag, 
eventuelt i telt.
Budgetmøde torsdag d. 17. juni kl. 17:00
Bestyrelsesmøde mandag d. 21. juni kl. 18:00

4. Aktuelle punkter 

4.1 Ansættelse af ny medarbejder (bilag) 
Stillingsopslag godkendt. Sendes til Driftschefen, Rådhuspladsen 59.

4.2 Liv i Bispeparkens stueetager (bilag) 

Udpegning af medlemmer til styregruppe og arbejdsgruppe.
Valgt til styregruppe: Jean og Erik.
Valgt til arbejdsgruppen. Jean, Erik og Jan. 
Vi sørger for valg af suppleanter, og at bestyrelsen bliver holdt løbende informeret.
Vores valg sendes til administrationen, Rådhuspladsen 59.
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Projektet handler om forretningsvinduer og fælleslokalers vinduer og facader.
Det er vigtigt, at de enkelte forretningsdrivende inddrages i arbejdet, for så vidt angår deres egne lejemål.

4.3 Forslag om udkast til aftale omkring arbejdet med Bispeparkens Helhedsplan 
Godkendt. Stilles også som forslag til næste Afdelingsmøde. Papiret ”Forslag til punkter til et mere detaljeret niveau 
af aftaler med administrationen” kommer Bygningsudvalget med et oplæg til, så det kan behandles på næste 
bestyrelsesmøde.

5. Opfølgningspunkter

5.1 Rørprojektet
Ingen nye bemærkninger.

5.2 Fællesspisningsprojektet.
Ingen nye bemærkninger.

5.3 Ældre i Fokus
Ingen nye bemærkninger.

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispeparken (evt. Bispebjerg) 
Projektet kommer til at hedde: ”Områdefornyelse Bispebjerg Bakke” med hjemmeside: 
https://www.kk.dk/omfbispebjergbakke
Nye mødedatoer for de fysiske kvarters-møder om den nye områdefornyelse: 
Den 14. august 2021 kl. 13 - 16 (lørdag)
Den 31. august 2021 kl. 17 – 20
Den 14. september 2021 kl. 17 - 20.
Vi forventer, at der på mødet den 14. september 2021 bliver afholdt valg til projektets styregruppe.
Vores oplæg til forslag om valgprocedure i områdefornyelsen sendes til Pia (direktør i fsb, Rådhuspladsen 59).

5.5 Regeringens lister 
Seneste nyt: Borgerforslag forkastet af et flertal i Folketinget. Det fremsatte beslutningsforslag på baggrund af 
borgerforslaget "Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte "g***-lister"" er ved 
afstemningen under 2. behandling blevet forkastet af Folketinget.
Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, Frie Grønne og Kristendemokraterne stemte for borgerforslaget. 
Boligministeren har fortsat ikke svaret på en række konkrete fakta omkring, hvor godt det i virkeligheden går i de 
store almene boligområder.

5.6 VUC Bispeparken
Formandskabet arbejder videre på at få oprettet AVU Basispakke-uddannelse i Bispeparken.

5.7 Kommunikation og sociale medier
Intet nyt.

5.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter
Orientering givet.
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5.9 Beboerprojekt Bispebjerg 
Behandlet under punkt 3. Beboerprojekt Nordvest forsøges eventuelt behandlet på Afdelingsmøde i starten af august
2021.

5.10 Hundeafstemning
Vi håber på, at afstemningsmaterialer er klar til udsendelse i denne uge.

5.11 Børne- og ungeudvalg 
Møde afholdt. Strategi aftalt, før sommerferien er der dialog om opstart af projekter og børne- og ungedemokrati, 
med opstart efter sommerferien. Vi husker at indhente Børneattester på de voksne, som kommer i kontakt med 
børnene.

5.12 Bygningsudvalg (bilag)
Beslutning: Bispeparken søger fsb ”Grøn Pulje” og ”Grøn Eksempelafdeling” – læs mere om disse puljer på fsb.dk

5.13 Bispeparkens 80-års jubilæum
Der er planlagt koncert med et band, som vil spille søndag 30. maj 2021 kl. 15:00 sandsynligvis i området ved 
Beboerhuset (Altankoncert og mulighed for et begrænset antal stående med god afstand i området).

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger
Intet nyt.

6. Faste punkter

6.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalget
Ingen nye ansøgninger.

6.2 Eventuelt
Ingen bemærkninger.

6.3 Kort evaluering af mødet
Ingen bemærkninger.

6.4 Referat

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

Godkendt.
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