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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde 27. september 2021 

Mandag den 27. september 2021 kl. 18.00 i Bispeparkens Beboerhus  

1. Formalia  

1.1 Velkomst, navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  

Deltagere: Jean (ordstyrer), Erik, Per, Jan, Annette, Tommy, Rikke-Charlotte, Abdullahi, Janni (suppleant), Tonni 

(suppleant)), Abdullahi Anshur og Tine Larsen. 

Afbud: Zeinab, Tine, Emil, Liban (suppleant) og  

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Gert, Katja (referent)  

 

Godkendelse af dagsorden  

Tilføjelse af punkt 7.18 fsb’s grønne pulje. Godkendt med denne ændring.  

 

2. Driftspunkter 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar   

Orientering givet. Driften deltog ikke i mødet efter aftale.  

2.2 Øvrige driftspunkter 

Vi stiller spørgsmål omkring antallet af fraflytninger.  

 

3. Information om fsb og forventningsafstemning om bestyrelsesarbejde  

3.1 Præsentation af fsb’s organisation, herunder samarbejdet med driften. 

Præsentation givet. Som lovet er diagrammet ”Organisation – sådan ser fsb ud” indsat.  

 

3.2 Præsentationsrunde: Interesser, mærkesager og hvordan jeg gerne vil bidrage til bestyrelsens arbejde  

Præsentation givet. Festudvalget ønskes genaktiveret, så der er flere frivillige hænder til fremtidige arrangementer i 

Bispeparken. 
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3.3 Tilmelding til udvalg  

Ældre i Fokus: Per, Annette (1. suppleant), Erik (2. suppleant). 

Bygningsudvalg: Per, Jan, Erik, Jean. 

Børne- og ungeudvalg: Janni, Abdullahi, Annette, Jean, Zeinab. 

Festudvalg: Per (formand), plus øvrige. 

 

3.4 Tilmelding til fsb-kurser   

Information og opfordring givet. 

 

4. Bestyrelses- og arrangements-kalender 2022  

4.1 Runde om særlige ønsker til dage 

 Formandskabet forslår at bibeholde mandag som generel mødedag.  

 Godkendt.  

4.2 Forslag: Formandskabet bemyndiges til at fastsætte disse datoer. 

 Godkendt.  

  

5. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter  

Bestyrelsesmøder: 

Mandag d. 11. oktober kl. 18 ændres til 1. november kl. 18 

Mandag d. 22. november kl. 18  

 

Andre aktiviteter: 

Onsdag d. 20. oktober – Kringlebakken Græskarfest kl. 13-16 

Mandag d. 25. oktober – Teams-møde for beboervalgte  

Torsdag d. 28. oktober – Hjertestarter-kursus 

Torsdag den 4. november – Banko (under planlægning)  

Mandag d. 15. november – fsb ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

Mandag d. 22. november – Formøde Helhedsplan workshop 

Onsdag d. 24. november – Beboerstyret workshop (Helhedsplan) kl. 18-21 

Søndag d. 5. december – Julefest (skal planlægges)   

 

6. Aktuelle punkter 

 

- Jeppes Bodega ønsker at søge 2-bevilling 

- Jeppes Bodega ønsker at bygge en gårdhave til kulturelle arrangementer  

Af hensyn til naboerne støtter bestyrelsen ikke disse to forslag. Formandskabet giver en tilbagemelding pr. mail.  

 

7. Opfølgningspunkter  

 

7.1 Rørprojektet 

Orientering givet.  

 

7.2 Fællesspisningsprojektet 

Spisebilletterne fortsætter, og det er muligt at få en sandwich for en spisekupon i Måltid.  
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7.3 Ældre i Fokus 

Per orienterede om projektet. Der er sendt en ansøgning til at fortsætte projektet i nyt regi. Københavns Kommune 

har udarbejdet en film om Ældre i Fokus.  

 

fsb’s video om projektet ’Ældre i Fokus’ ligger på YouTube.  

Ældre i Fokus var indstillet til fsb’s initiativpris, men blev fravalgt i slutkapløbet fordi projektet var sluttet inden 

uddelingen på det udskudte repræsentantskabsmøde i fsb. 

fsb har produceret denne video, som vi har fået lov til at bruge: https://youtu.be/cYs2PmNxC80 

 

Københavns kommune har også lavet en video om Ældre i Fokus: 

 

I forbindelse med uddeling af årets Fællesskabspris i Københavns Kommune, har de også lavet optagelser til en lille 

video om Ældre i Fokus. Den bliver offentliggjort omkring start oktober 2021. Gå ind på denne side Fællesskaberne 

(kk.dk) [ https://faellesskabsprisen.kk.dk/laes-om-faellesskaberne ] og vælg Ældre i Fokus.  

 

7.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

Jean, Erik og Tommy (1. suppleant) er dem fra Bispeparken, som er blevet valgt ind i styregruppen.  

 

7.5 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Svar: Notat fra TMF vedr. Rådhusbrev om ønsker om tiltag imod Regeringens forebyggelsesliste 

Orientering givet.  

 

7.6 VUC Bispeparken 

Der arbejdes på at genoptage muligheden. 

 

7.7 Kommunikation og sociale medier 

Orientering givet.  

 

7.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

Intet yderligere.  

 

7.9 Beboerprojekt Bispebjerg og Beboerprojekt NV 

Beboerprojekt Nordvest er startet.  

 

7.10 Udvalg omkring hundehold 

Der vil blive indkaldt til et møde om, hvordan vi får reglerne overholdt.  

Jan, Erik og Jean er medlemmer af udvalget omkring hundehold sammen med andre interesserede medbeboere.  

 

7.11 Børne- og ungeudvalg 

Bestyrelsen vil fortsætte med at involvere de større børn og unge i Bispeparkens arrangementer.  

 

7.12 Bygningsudvalg  

Opfølgning på prioriteringer af renoveringsopgaver i ”Bygningsdrift i fokus” rapporten.  

Hvem er fsb administrationens nye projektleder på projektet?  

Vi afventer udmelding fra fsb administrationen.  

Beboerstyret workshop om Bispeparkens fysiske helhedsplan 

https://youtu.be/cYs2PmNxC80
https://faellesskabsprisen.kk.dk/laes-om-faellesskaberne
https://faellesskabsprisen.kk.dk/laes-om-faellesskaberne
https://faellesskabsprisen.kk.dk/laes-om-faellesskaberne
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Workshop er under udvikling. Afholdes onsdag d. 24. november i Beboerhuset.  

Opfølgning: Mail vedr. informationskrav til fsb administrationen 

Orientering givet. Vi afventer fsb’s administrationens svar.  

 

7.13 Bispeparkens 80-års jubilæum - runde om evalueringskommentarer til 80-års jubilæumsfest og høstfest 

Det var en god oplevelse for deltagerne. Der afholdes et møde med driften omkring evaluering af praktikken.  

 

7.14 Bispeparkens Beboerforeninger 

Intet yderligere.  

 

7.15 Tagensvej 227 - Socialøkonomisk drevet kulturcafé og mødested (herunder fundraising)  

Orientering givet. Bestyrelsen skal informeres om interesserede lejere jf. afdelingsmøde-beslutning.  

 

7.16 Asbestundersøgelse i fsb  

Generel undersøgelse som også omfatter Bispeparkens bygninger.  

Taget til efterretning.  

 

7.17 Græskarfest med Kringlebakken 

Afholdes onsdag d. 20. oktober 2021 i efterårsferien. ca. 13:00 - 16:00. Arrangeres af Kringlebakken i samarbejde 

med Bispeparkens Bestyrelse, som sørger for information til alle beboere.  

 

7.18 fsb’s grønne pulje  

Bygningsudvalget arbejder videre med ansøgninger til den grønne pulje og grøn-eksempel afdeling.  

Formandskabet følger op med fsb administrationen.  

 

8. Faste punkter  

8.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalg 

 

Forslag om 2.000 kr. til CARAMBA (Cardiac Arrest in Residential Areas with Mobile first Responder Activation) (kurser 

i brug af hjertestarter for beboere).  

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

Forslag om 5.000 kr. (arrangement) samt 3000 kr. (honorar) til beboerstyret workshop om Bispeparkens fysiske 

helhedsplan.  

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

Forslag om 8.000 kr. til Klub Uglen  

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

Forslag om 4.800 kr. til Klub Uglen 

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

Forslag om 20.000 kr. til Kvindeklubben 

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

Forslag om at det afdelingsmødebevilligede beløb op til 29.500 kr. til anskaffelse af cykel frigives (når 

afdelingsmødereferatet er godkendt). 

- Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget, når referatet fra afdelingsmødet 

den 13. september 2021 er udkommet.  
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8.1 Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

8.2 Godkendelse af referat  

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

Godkendt.  

Godkendt.  

 


