
Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde mandag den 1. november 2021 kl. 17.00 i Bispeparkens 
Beboerhus  
 
1. Formalia  
 
1.1 Velkomst, navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.  

Deltagere: Jean (referent), Erik (ordstyrer), Zeinab, Tine, Annette, Abdullahi, Per, Jan 
Anshur og Tine Larsen. 
Afbud: Janni (suppleant), Tonni (suppleant), Liban (suppleant), Tommy, Emil 
, Bo Kisum (driften) og Thomas Nielsen (driften) og  
Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Gert og senere Anna  

 

Fra Ejendomskontoret: Thomas 

 

Gæster: Mødeobservanter Inger og Kia (studerende fra KU), deltog først efter punkt 2.  

, Abdullahi  

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.   

 

2. Driftspunkter 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar  

Gensidig orientering om aktuelle mindre spørgsmål. Såvel driften som beboere skal melde ind, hvis 

der er problemer med at overholde vores husorden, som for eksempel regler om synligt brug af 

altaner. De afdelingsmødebesluttede varmeflader til ventilationsanlæg i blok 3, 4 og 5 er bestilt.  

 

2.2 Øvrige driftspunkter 

Orientering givet.  

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter  

Bestyrelsesmøder: 

Mandag d. 22. november 2021 kl. 18 [efterfølgende er mødet flyttet til mandag d. 29/11 2021 kl. 

17:00] 

 

Andre aktiviteter: 

Torsdag den 4. november 2021 – Banko (under planlægning)  

Søndag den 7. november 2021 – Valgbus kl. 15-17 (Bispeparken 17B) 

Mandag d. 15. november 2021 – fsb ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

Mandag d. 22. november 2021 – Formøde Helhedsplan workshop 

Onsdag d. 24. november 2021 – Beboerstyret workshop (Helhedsplan) kl. 18:30-21 

Søndag d. 5. december 2021 – Julefest kl. 9:30-12:00 

Mandag d. 6. december 2021 - fsb-temamøde om udlejningsaftale og forebyggelsesliste 
 

4. Aktuelle punkter  



 

4.1 Forslag om udvidelse til 3 underskriftsberettigede personer på ejendomskontoret for udlæg 
vedr. aktivitetsmidler og bestyrelsens rådighedsmidler 
 
Bestyrelsen godkendte, at vi udvider med yderligere én person med adgang til vores bankkonti. Det 
undersøges, om kassereren kan få denne rettighed. Ellers en ansat på Ejendomskontoret.  
 

4.2 Cykelværksted (orientering)  

Orienteret givet. Udstyr er tidligere indkøbt af Bestyrelsen for aktivitetsmidler. 
 
4.3 Forslag til næste repræsentantskabsmøde  

Forslag: ”Boligafdelinger på regeringens forebyggelseslister skal have mulighed for, at 
afdelingsbestyrelserne kan vælge at udlejningen skal ske efter skærpede fleksible krav.” 
 
Godkendt. Vi indsender det til næste mulige møde. 
 

4.4 Beboerhenvendelse  

Rygterne er ubegrundede. Flere bestyrelsesmedlemmer bemærker, at vores svar er godt skrevet.  

 

5. Opfølgningspunkter  

 

5.1 Rørprojektet 

Intet yderligere.  

 

5.2 Fællesspisningsprojektet 

Aftale med KebabKartel, hvor der nu kan bruges spisekuponer i forbindelse med rørprojektet. Thai-

køkken er lige åbnet, og vi vil høre, om de er interesserede i en aftale om at modtage spisebilletter.    

 

5.3 Ældre i Fokus 

De tidligere brugere og en tidligere medarbejder vil gerne låne et lokale. Bestyrelsen godkender, at 

de kan mødes en gang om ugen i Bispeparkens Beboerhus. Bestyrelsen godkender, at den tidligere 

medarbejder/nuværende bestyrelsesmedlem får en nøglebrik, med adgang kun til Beboerhuset, til 

brug for sociale funktioner sammen med beboere i Bispeparken.  

 

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

Møde onsdag 3. november 2021 efter mange udsættelser og ændringer af dato. Kvarterplanen er 

revideret, og vi har nye rettelser.   

 

5.5 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Lovforslaget om den såkaldte ”forebyggelsesliste” er fremsat. Den er ikke farlig at stå på, men vi 

skal ud af også denne liste. Belært af erfaringen kan vi ikke sige, om det bliver farligt at stå der på 

længere sigt.   

 



5.6 VUC Bispeparken 

Vi arbejder på at få drøftet det med VUC. 

 

5.7 Kommunikation og sociale medier 

Infoskærme kører. Lokal-tekst-TV var analogt og har ikke virket i mange år. Derfor har vi ikke 

mulighed for at lægge info-nyt ind som en lokalkanal.  

 

5.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

Billetsalg til julefest vil foregå som under corona. Kun børnebilletter bliver solgt. Som altid børn 

ifølge med voksen og omvendt. Gældende regler for corona på tidspunktet for arrangementet vil 

blive krævet overholdt. Dette forbehold skal skrives ind på plakaten.  

 

5.9 Beboerprojekt NV 

Vi afventer nedsættelse af følgegruppe. Jean, Erik og med suppleant Per tilkendegav, at de ønsker 

at fortsætte i den nye følgegruppe. Bestyrelsen godkendte dette.  

 

5.10 Udvalg omkring hundehold 

Orientering givet.  

 

5.11 Børne- og ungeudvalg 

Orientering givet.  

 

5.12 Bygningsudvalg  

Noter fra sidste udvalgsmøde er udsendt til Bestyrelsen.  

Opfølgning på møde om Organisationsbestyrelsens udkast til ”Politiske mål for Bispeparkens 

helhedsplan”. Referat af mødet om dette er videresendt til Organisationsbestyrelsens 

repræsentant. [Efter mødet: Referatet er efterfølgende udsendt til bestyrelsen.]  

 

5.13 Bispeparkens 80-års jubilæum. 

Vi arbejder på, at få tidslinjen udvidet fra 2011-2021 med 1941-2011 og udsendt til alle postkasser 

og opgange. 

 

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger 

Intet yderligere.  

 

5.15 Tagensvej 227 - Socialøkonomisk drevet kulturcafé og mødested  

Herunder fundraising. Vi har kontakt til en forening, der arbejder med lignede projekter. 
 

5.16 Telefonpenge, hvordan? 

Bestyrelsens sekretariatsmedarbejder gav orientering efter mødet.  

 



5. 17 Grøn Pulje  
Forslag vedtaget enstemmigt på afdelingsmødet. Budget og forslag indsendt til fsb byg, drift & jura 
og udsendt til bestyrelsen. 
 

8. Faste punkter  

 

8.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalg 

Forslag om 3000 kr. til forplejning m. mere til kursus i 2022 om hvordan man streamer TV 

Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

 

Forslag om 5450 kr. til Julefrokost og 5100 kr. til ’Grantur’ for Pensionistklubben 

Vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningerne overfor aktivitetsudvalget. 

  

8.2 Eventuelt 
Emil Holm Knudsen (2021-2023) udtrådt af bestyrelsen pr. 1. november 2021. Janni Nielsen 1. sup-
pleant indsuppleret i bestyrelsen (2021-2022) og de øvrige suppleanter rykker en plads frem. 
Tonni Hansen (2021-2022) har tilkendegivet pr. 1. november 2021, at han ikke er suppleant læn-
gere. De øvrige suppleanter rykker en plads frem.  
I parentes efter de enkelte medlemmer og suppleanter er deres valgperiode angivet. 

8.2 Godkendelse af referat 

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


