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Bispeparkens bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19.30 i Beboerhuset - forslag til dagsorden: 

 

1. Formalia (19:30-19:35) 

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. 

Zeinab, Tine, Emil, Bo Kisum (driften) og Thomas Nielsen (driften) og  

Fra driften: Thomas (online)   

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: G 

ert,  

Afbud: Jean (ordstyre), Erik, Per, Annette, Tommy, Tine, Janni, Zeinab, Jan, Abdullahi  

Godkendelse af dagsorden  

 

2. Driftspunkter (19:36-19:55) 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (bilag eftersendes)  
 

2.2 Øvrige driftspunkter  

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (19:56-20:00) 

Bestyrelsesmøder: 

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

 

Andre aktiviteter: 

Møde med PLADS onsdag 2. marts 2022 kl. 17:00-20:00 i Beboerhuset.  

Møde med ”Udvalg omkring hundehold”. Nyt mødetidspunkt bliver fundet. Indkaldelse udsendes til 

udvalget.  

Under planlægning: CARAMBA-kurser tirsdag 8. marts kl. 17:00-18:00 og onsdag 16. marts 2022 kl. 19:00-

20:00 i Beboerhuset.  

Kursus ”Hvem bestemmer over beboernes penge i Landsbyggefonden?” 9. marts 2022 kl. 17:00-19:00 på 

Rådhuspladsen 59. Ønsker I at deltage, skal I selv tilmelde jer på fsb’s hjemmeside senest søndag d. 27. 

februar 2022.  

Møde med PLADS torsdag d. 10. marts 2022 kl. 17:30-19:30, mødested: Beboerhuset ELLER lokalt kursus i 

Landsbyggefonden vs. Helhedsplaner  

Møde med PLADS onsdag 23. marts 2022 kl. 17:00-20:00 i Beboerhuset.  

 

4. Aktuelle punkter (20:01-20:30) 

 

4.1 Forslag til repræsentantskabsmøde vedr. CVR.nr. til afdelingsbestyrelser (bilag)  

Indstilling: Vi indsender det til næste mulige møde.  
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4.2 Ikke-vedtagne reglementer for køkken og bad - individuel råderet (bilag)  

 

Henvendelse til organisationsbestyrelsen om køkkenrenoveringer under individuel råderet. 

 

4.3 Svar på mail fra organisationsbestyrelsen vedr. referat fra fsb's bestyrelsesmøde 14. oktober 2021 

 

”Til organisationsbestyrelsen i fsb  

 

Tak for jeres undskyldning for, at der i referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 14. 

oktober 2021 blev refereret til udsagn, som rettelig ikke burde have været nævnt i den åbne 

del af referatet. 

 

Vi i Bispeparkens Bestyrelse vil gerne bede om en skriftlig bekræftelse på, at det ikke kun er 

forkert, at de fremsatte påstande og beskyldninger blev nævnt i den åbne del af referatet, 

men at påstandene og beskyldningerne også var og er helt udokumenterede og usande.” 

 

4.4 Svar fra organisationsbestyrelsen vedr. henvendelse om udlejningskrav og lister (bilag)  

 

4.5 Opfølgning på Formandsrådsmøde (Driftsrådsmøde)  

 

4.6 Ansøgning til fsb’s kursusfond i samarbejde med Munkevangen om lokalt kursus med formålet ”at 

give beboere og afdelingsbestyrelser indsigt i, hvordan fsb finansierer helhedsplanerne” (bilag)  

 

4.7 Rørprojektet (bilag)  

 

5. Opfølgningspunkter (20:31-20:50) 

 

5.1 Rørprojektet 

 

5.2 Fællesspisningsprojektet 

 

5.3 Ældre i Fokus (bilag)  

 

    5.3.1 Opfølgning på afslag om ny projektfortsættelse (svarfrist 1/3 2022)  

 

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

 

5.5 Regeringens lister (og ikke-liste) 

 

5.6 VUC Bispeparken 
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5.7 Kommunikation og sociale medier 

 

Herunder Facebook.  

 

5.8 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

 

5.9 Beboerprojekt NV 

 

5.10 Udvalg omkring hundehold 

 

5.11 Børne- og ungeudvalg 

 

5.12 Bygningsudvalg  

 

5.13 Bispeparkens stueetager 

 

Projektet udskydes til efteråret 2022. Skal vi fortsat have administrationen til at være projektleder?  

 

Rundtur på ca. 2 timer for alle beboere og erhvervslejere i Bispeparken i forbindelse med Bispeparkens 

stueetager torsdag d. 17. marts 2022 kl. 17:00-19:00 (afholdes måske?). 

 

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger 

 

5.15 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning) (bilag)  

 

5.16 Telefonpenge  

 

5.17 Grøn Pulje 

 

Opfølgning i marts 2022.  

 

5.18 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS) 

 

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

 

5.20 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

 

5.21 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen 

 

6. Faste punkter (20:51-21:00) 

 

6.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg 
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• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 6000 til ”lokalt kursus arrangeret i samarbejde med 

Munkevangen om fsb’s måder at finansiere helhedsplaner”, hvor også vi inviterer interesserede 

medbeboere. Sted og tid meldes ud senere.  

• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 4000 til ”Forplejning til CARAMBA-kurser (betjening af 

hjertestarter mm.)”.   

• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 5000 til ”Forplejning og andre udgifter (herunder honorar) til 

et kursus for alle medbeboere i streaming”. Arrangeres eventuelt som nærhedskursus (lokalt kursus) 

under fsb-kursusfonden. I så fald kan op til kr. 5000 bruges hertil. Erstatter bevilling fra 1/11 2021 på 

kr. 3000 til afholdelse i 2022.  

• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 6000 til ”Drift af Bispeparkens hjemmeside”. Hjemmesiden 

blev bl.a. vedtaget og bekræftet på afdelingsmødet 15. september 2014 og bl.a. også behandlet på 

afdelingsmødet 10. september 2018.  

  

6.2 Eventuelt  

 

7. Godkendelse af referat (21:01-21:15) 

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

 

Efter bestyrelsesmødet er der generalforsamlinger (21:20-22:00) 
 
Generalforsamling i Bispeparkens Beboerforening og generalforsamling i Bispeparkens Beboerforening 2 
med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøder i disse to foreninger.  

 

Godkendt.  

 

 


