
  

Den 13. september 2021 kl. 18:00  
Mødet holdes i Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B 
Der er børnepasning 
Der er lidt at spise ved din plads 

Kære medbeboer 
Kom til afdelingsmøde, hvor du sammen med dine naboer kan være med til at bestemme 
udviklingen i vores boligafdeling. 
På afdelingsmødet tager vi beslutning om, hvad der skal ske i vores boligafdeling. Vi skal 
blandt andet stemme om forslag og om budgettet, som fastsætter vores husleje for 2022.  
Du kan finde materialet til afdelingsmødet på bispeparken.dk. Vil du stille forslag til 
afdelingsmødet, kan du sende det på mail til post@bispeparken.dk eller aflevere det i 
Bispeparkens bestyrelsespostkasse, Frederiksborgvej 118 A. 
Vi glæder os til at se dig! 
Med venlig hilsen  
Bispeparkens Bestyrelse (afdelingsbestyrelse for fsb-afdeling 01-22) 

Invitation til afdelingsmøde 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud 
for og i referatet af afdelingsmødet. Det sker for eksempel, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, eller hvis du har fremsat et 
forslag, som skal behandles på afdelingsmødet. Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du 
kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på fsb.dk. 

mailto:post@bispeparken.dk
http://www.fsb.dk/


 

Den 16. august 2021 

 

Kære beboer  
Her får du lidt praktiske informationer om afdelingsmødet. Senest 1 uge før mødet får du det endelige materiale. 
Du kan deltage på afdelingsmødet, stille forslag, stemme og stille op til afdelingsbestyrelsen, hvis du er fyldt 18 år og 
har fast bopæl i Bispeparken. 
 
 

 
 

• Rådighedsbeløbet er et beløb, som afdelingsbestyrelsen kan bruge til deres arbejde i bestyrelsen til fx 
kontorartikler, mad til møder og transport mv. 

• Aktivitetsmidler er et beløb, som kan bruges til aktiviteter for boligafdelingens beboere  

• Boligafdelingens driftsbudget er et budget over de forventede udgifter samt finansiering til drift og 
vedligeholdelse i det kommende år. Budgettet fastsætter huslejen. Du vil få tilsendt et sammentrængt budget 
sammen med det endelige materiale. Det detaljerede budget kan du finde på boligafdelingens hjemmeside 
senest 1 uge før afdelingsmødet 

 
På mødet kan der vælges 
Et ulige antal medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2021-2023: 
Zeinab Farah, Annette Meldgaard Hansen, Emil Holm Knudsen, Per Bauer Sørensen og Jean Thierry modtager alle 
genvalg 
1., 2. og 3. suppleanter for valgperiode 2021-2022 
Revisor for valgperiode 2021-2023 
2 revisorsuppleanter for valgperiode 2021-2022 
 
Stil et forslag 
Vil du stille et forslag, skal du senest den 30. august 2021 klokken 18:00 sende det på mail til 
post@bispeparken.dk eller aflevere det i Bispeparkens bestyrelsespostkasse, Frederiksborgvej 118 A. Husk tydeligt 
navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Du kan stille forslag om alt lige fra en sommerfest til renovering i 
vores boligafdeling. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til et forslag, kan du kontakte ejendomskontoret eller 
afdelingsbestyrelsen. Du kan også finde vejledning til, hvordan du kan skrive forslag på fsb.dk. 
 
Vi ses på afdelingsmødet. 

 Valg af dirigent 
 Godkendelse af forretningsorden for mødet 
 Afdelingsbestyrelsens beretning 
 Forslag 
 Regnskaber for 
• rådighedsbeløb 
• aktivitetsmidler 
• udlejning af Bispeparkens beboerhus og beboerlejlighed  

 Godkendelse af budgetter for  
• rådighedsbeløb 
• aktivitetsmidler 
• telefongodtgørelse 

 Godkendelse af boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 
 Valg 
• til bestyrelsen 
• af revisor (udover revisor valgt for perioden 2020-2022) 
• af to revisorsuppleanter 

 Eventuelt 

Dagsorden for afdelingsmødet 
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