
Referat: Opstartsmøde,    

Bispeparken HHP, 31. januar 2022  

  

Beslutningsreferat - Opstartsmøde Bispeparkens  

Afdelingsbestyrelse og PLADS  

Dato:19.01.2022  
Deltagere: Bestyrelsen: Jean, Per, Jan, Erik, Liban, samt Studentermedhjælper i sekretariatet, 
Anna, og fra PLADS: Mette og Lyng.  
  
1) Præsentationsrunde  

Mødets deltagere præsenterede kort sig selv (navn, hvor længe har du boet i Bispeparken, rolle i 
bestyrelsen mv.).  

  

2) Rammer for mødet  
Afsat tid: 1,5 time  
Ordstyrer: Mette 
Referent: Lyng  
Fortrolighed: PLADS behandler, hvad der bliver sagt på møderne fortroligt, og bringer ikke 
budskaber videre, medmindre mødets deltagere har bedt om det i enighed. Der er generel 
enighed om fortrolighed på møderne omkring, hvad andre har sagt.   
Det aftales på Bestyrelsens forespørgsel, at PLADS i fremtiden sørger for beslutningsreferat 
af alle møder i Bispeparken. 
  
Mødets formål:  
1) At møde hinanden og starte samarbejdet op.  
2) At afdelingsbestyrelsen kan få bedre indsigt i PLADS’ rolle og tilgang til opgaven.  
3)  At PLADS får bedre indsigt i afdelingsbestyrelsens bekymringer og forhåbninger for 

den fremadrettede dialog og samarbejde, og får talt spørgsmål til rammer proces 
igennem  

4) At vi får talt om, hvad der skal til for, at I oplever et godt udgangspunkt for det videre 
samarbejde og den kommende dialog om renoveringsopgaven i afdelingen. 
  

3) SPØRGSMÅL TIL PROCES & PLADS’ rolle  
- Hvordan forholder PLADS sig, hvis der opstår konflikt imellem Administrationen og  

Afdelingsbestyrelsen?  PLADS er upartiske og har ingen dagsorden i fht. det endelige 
resultat, men har fokus på at sikre fælles overblik og gennemsigtighed, samt 
understøtter parternes forudsætninger for deltagelse i dialogen på en måde, så parterne 
bliver i stand til at lytte til, forså- og finde løsninger sammen med hinanden, også selvom 
alle ikke er enige om alt.  
  

- Hvor bliver PLADS honorar betalt fra?  Honoraret betales af Dispositionsfonden. 
Bestyrelsen stiller spørgsmål ved, om ikke disse midler vil blive tilbageført på 
byggesagen, når Helhedsplanen godkendes. PLADS vil efterlyse et uddybet svar på dette 
i administrationen. 
 

- Hvor langt ind i forløbet, har PLADS en rolle? Det er hensigten, at PLADS skal støtte op 
om processen og bidrage til det endelige beslutningsgrundlag, og dermed være med 



frem til en endelig afstemning. Aftalen for de kommende faser præciseres i dialog med 
afdelingsbestyrelsen.  
  

- Hvad er kommandovejene i den videre proces? Alle spørgsmål vedr. Helhedsplanen til 
fsb’s administration går igennem PLADS. PLADS bidrager til at indhente og skabe 
overblik over spørgsmål og svar.  
  

- Vedr. tilladelse til brug af billedmateriale: Det aftales, at PLADS til en hver tid overholder 
alle GDPR-betingelser og hensyn i forbindelse med evt. deling af billedmateriale fra 
processen. Ud over at overholde GDPR-betingelserne, skal PLADS også oplyse, hvad det 
betyder og, hvilke praktiske muligheder det giver den enkelte beboer for at trække deres 
tilladelse tilbage.  
 

- Beboerdialogen: Der var enighed om, at få overblik over opgavens spørgsmål og svar, før 
der bliver taget nærmere stilling til, hvad der kan være behov for at tage en bredere 
beboerdialog omkring, og hvordan denne dialog skal forløbe. 

 

4) Kommunikation 
Det er vigtigt for BB, at niveauet for involvering og orientering af BB og afdelingens beboere 
aftales med Administrationen. Dette er et centralt tema, som er vigtigt at arbejde videre 
med. 
 

5) Øvrige spørgsmål og kommentarer 
Der var flere spørgsmål til den konkrete renoveringsopgave, som relaterede sig til de 
spørgsmål, som bestyrelsen har samlet og fremsendt forud for mødet. Det blev besluttet på 
mødet, at holde fokus på spørgsmål vedrørende den kommende proces, roller, og 
forudsætninger for det videre samarbejde. Spørgsmål og kommentarer, som ikke er af 
beslutningsmæssig karakter, er vedlagt som bilag 1 til beslutningsreferatet. Herudover 
vedhæftes det dokument, som Bispeparkens Bestyrelse sendte med spørgsmål og 
kommentarer forud for mødet som bilag 2. PLADS kommer til at hjælpe bestyrelsen til at få 
skabt et samlet overblik over spørgsmål og svar. Det aftales, at temaer og spørgsmål 
bearbejdes i den videre proces. 

 

6) Aftaler for den videre proces  
- Jan og Per viser Mette og Lyng rundt i Bispeparken inden næste møde. Lyng skriver ud 

for at få en aftale om tid på plads.  
- Bestyrelsen foreslår at næste møde kan foregå fysisk i Beboerlokalet, og vil undersøge 

muligheden for dette.  
- Dagsorden for kommende møder afklares yderligere på det næste møde. 
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