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Bispeparkens bestyrelsesmøde 19. januar 2022 - referat: 

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 17.00 online / i Bispeparkens Beboerhus hvis ens teknik svigter  

PLADS deltager fra kl. 17:00-18:30.  

Referat tages af PLADS og udsendes separat.  

1. Formalia (18:40-18:45) 

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

Deltagere: Jean (ordstyrer), Erik, Per, Jan.  

Fra driften:  Ingen deltagere fra driften, efter bestyrelsens ønske pga. mødet med PLADS. 

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Anna (referent) 

 

Afbud: Erik, Per, Jan, Annette, Tommy, Rikke-Charlotte, Abdullahi, Janni, (suppleant), Abdullahi Anshur 

og Tine Larsen.  

Har efterfølgende godkendt referat og beslutninger: Zeinab og Annette. 

Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt. 

 

2. Driftspunkter (18:46-18:50) 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag)  
 Taget til efterretning.  

 Er der yderligere spørgsmål til driften sendes de senest d. 1 februar 2022 kl. 08:00 

2.2 Øvrige driftspunkter (bilag) 

 Intet yderligere.  

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (18:51-18:54) 

Bestyrelsesmøder: 

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 18:00-20:30 

Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 18:00-20:30 

 

Andre aktiviteter: 

Streaming-kursus torsdag d. 20. januar 2022: UDSAT  

Bispeparken stueetager vandring torsdag d. 3. februar 2022 kl. 12:00-14:00, mødested: F118A  

Møde med PLADS om ”Fælles problemafklaring” tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 17:30-19:30, mødested: 

Beboerhuset (afventer corona-situationen)  

Formandsrådsmøde (Driftsrådsmøde) onsdag d. 9. februar 2022 kl. 17:30-20:30 + eftermøde med andre 

inviterede. Indkaldelse udsendes til deltagerne.  

Fastelavn 2022: Afventer corona-situationen. 

Bispeparken stueetager workshop 1 onsdag d. 2. marts 2022 18:30-21:00, mødested: Beboerhuset  
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Møde med ”Udvalg omkring hundehold” onsdag d. 9. marts 2022 planlagt til kl. 16:00-17:30. Indkaldelse 

udsendes til udvalget.  

Møde med PLADS om ”Procesdesign for den bredere beboer-involvering” torsdag d. 10. marts 2022 kl. 

17:30-19:30, mødested: Beboerhuset  

Bispeparkens stueetager workshop 2 onsdag d. 23. marts 2022 kl. 18:30-21:00, mødested: Beboerhuset 

 

Det blev besluttet på mødet, at Per er tovholder på arrangering af loppemarked i forbindelse med 

kirsebærtræernes blomstring.  

 

4. Aktuelle punkter (18:55-19:30) 

 

Opfølgning på møde med PLADS og eventuelle beslutninger samt beboerstyret workshop. Noter fra 

beboerdreven workshop den 24. november 2021. 

 Mødet var afklarende i forhold til PLADS rolle i organiseringen af helhedsplanprocessen.  

Afventer PLADS referat og oplæg til næste møde. 

Der skal flere detaljer inden der skal laves et lignende møde.  

Der skal spørges ind til hvorfor der er så få ting der regnes som byggeskader, når der er så 

mange ting der er byggesjusk. 

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at udarbejde en mail til Landsbyggefonden om 

øgede henlæggelser til effektiv bygningsrenovering. CC: PLADS.  

 

5. Opfølgningspunkter (19:31-20:05) 

 

5.1 Rørprojektet 

Formandskabet har rykket for en plan for renovering af rør i beboerhuset, ungdomsklubben 

og vaskeri, og bygningsudvalget er orienteret herom. 

5.2 Fællesspisningsprojektet 

 Orientering om status på spisebilletter givet.   

5.3 Ældre i Fokus 

Den næste ansøgning til nyt projekt er indsendt og er under behandling i Københavns 

kommune.  

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

 Intet yderligere.  

5.5 Regeringens lister (og ikke-liste) 

 Intet yderligere.  

5.6 VUC Bispeparken 

 Orientering om projektet status er givet. 

Der arbejdes for at dele forløbet op, så en del afholdes før sommerferien og resten efter. Det 

er blevet vurderet sammen med VUC at det kan give det bedste læringsforløb ved at dele 

kurserne på denne måde.  

5.7 Kommunikation og sociale medier 

 Intet yderligere.  
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5.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

 Frem til 31. januar 2022 er beboerhuset lukket i skikkelse af forsamlingshus og selskabslokale.  

5.9 Beboerprojekt NV 

 Kommer på besøg i starten af næste bestyrelsesmøde.  

5.10 Udvalg omkring hundehold 

 Intet yderligere.  

5.11 Børne- og ungeudvalg 

 Intet yderligere. 

5.12 Bygningsudvalg  

 Der er udsendt noter fra bygningsvandring.  

 

Noter fra seneste bygningsudvalgsmøde (og efterfølgende bestyrelsesmøde) den 4/1 2022 vedr. 

Helhedsplan (bilag er udsendt på mail 5/1 2022)  

 

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger 

 Regnskaber for beboerforeninger skal sendes til godkendelse hos revisor.  

 Det planlægges at holde de årlige generalforsamlinger for året 2022. 

5.15 Tagensvej 227 - Socialøkonomisk drevet kulturcafé og mødested  

 

Herunder fundraising. Herunder ansøgning til RealDania-projekt ”Underværker”, som er lagt 

op på deres hjemmeside til afstemning. Hvis du ønsker at stemme, så stem her: 

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/forbindelse-mellem-ny-gron-park-og-nyt-

lokalt-modested-i-bispeparken 

Formandskabet arbejder på at det bliver omtalt i et nyhedsbrev til alle.  

 

5.16 Telefonpenge  

Ikke alle i bestyrelsen der har søgt telefonpenge for 2021 har modtaget dem endnu, der bliver 

fulgt op således at udgiften bliver konteret på regnskabet 2021.  

 

5.17 Grøn Pulje 

 

Opfølgning i februar 2022.  

 

5.18 Bispeparkens Helhedsplan  

 Se omtalen om mødet med PLADS under punkt 4.0.  

Formandskabet bemyndiges til at udarbejde høringssvar til fsb’s administration omkring 

politiske målsætninger for Bispeparkens helhedsplan. Efter mødet: Bygningsudvalget er 

inddraget i processen.  

Formandskabet bemyndiges til at udarbejde en appel til organisationsbestyrelsen om at 

godkende afdelingsmødets beslutning om husleje udjævning.  

Formandskabet bemyndiges til at henvende sig til organisationsbestyrelsen med henblik på at 

få nedlagt hjemmesiden https://helhedsplanbispeparken.fsb.dk/ med begrundelsen at 

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/forbindelse-mellem-ny-gron-park-og-nyt-lokalt-modested-i-bispeparken
https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/forbindelse-mellem-ny-gron-park-og-nyt-lokalt-modested-i-bispeparken
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bestyrelsen ønsker at bispeparken.dk er den eneste hjemmeside der benyttes til 

kommunikation med os beboere, også om helhedsplanen.  

 

 

 

5.19 Tryghedsskabende indsats/organisering i Nordvest (KK ØKF Center for Byudvikling)  

Bispeparken og øvrige beboer er ikke inviteret med. Formandskabet arbejder på at vi bliver 

inviteret med. 

 

8. Faste punkter (20:06-20:20) 

 

8.1 Ansøgninger til og fra Aktivitetsudvalg 

 

• Ansøgning fra Uglen på op til 8000 kr. til ”Jul/Nytår 2021/22”. 

Vedtaget at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

• Aktivitetsmidler på op til 3000 kr. pr. workshop om ”Bispeparkens Stueetager” til traktement og 

diverse planlagt på disse datoer: Workshop 1 ca. 3 timer: Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 18:30-21:00, 

Workshop 2 ca. 3 timer: Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 18:30-21:00 I alt op til 6000 kr. 

Vedtaget at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

• Aktivitetsmidler på op til 3000 kr. pr. gang til beboerdreven workshop og på op til 6000 kr. pr. gang i 

honorar hertil. Vi søger til to workshop sammenlagt på op til 18.000 kr.   

Vedtaget at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

• Aktivitetsmidler op til 1000 kr. til traktement for møde i ”Udvalg omkring hundehold” onsdag den 9. 

marts 2022 kl. 16:00-17:30 og til eventuelle efterfølgende møder. 

Vedtaget at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

• Aktivitetsmidler på op til 4000 kr. til fortæring/materiale og på op til 4000 kr. i honorar i forbindelse 

med loppemarked ved kirsebærtræernes blomstring. 

Vedtaget at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

 

  

8.1 Eventuelt  

 Intet yderligere.  

 

8.2 Godkendelse af referat (20:21-20:30) 

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

Godkendt. 

.  

 

 


