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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 17:30 i Beboerhuset 

 

1. Formalia  

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

Deltagere: Jean (ordstyrer), Erik, Per, Jan, Annette, Tine, Zeinabog Thomas Nielsen (driften) og  

Fra driften: Thomas, Mette, Ninna 

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Katja (referent)  

ert,  

Afbud: Tommy, Abdullahi, Rikke-Charlotte, Liban (suppleant)  an, Abdullahi  

 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt med tilføjelse af punkt: ”4.4.2 Opfølgning på forslag til Repræsentantskabsmødet 2022”.  

 

Gæster deltager på mødet.  

Møde om affaldsløsning med rådgivere  

Møde med Beboerprojekt Nordvest  

 

Gæster forlader mødet.  

 

Pause. 

 

2. Driftspunkter   

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

2.2 Øvrige driftspunkter  

Øvrige spørgsmål sendes frem til næste elektronisk formøde.  

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter  

Næste bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april 18:00-20:30, mødested: Beboerhuset (eller fra 17:30?) 

 

Andre aktiviteter: 

Forårsdriftsmøde: Onsdag d. 6. april 17:30-19:30, mødested: Beboerhuset 

Møde med PLADS: Fredag d. 8. april 16:00-19:00, mødested: Frederiksborgvej 118A 

Møde med PLADS: Mandag d. 11. april 12:00-15:00, mødested: Beboerhuset 

Onsdag 20. april 2022 kl. 17:00-21:00, Kursus i Helhedsplanfinansiering, Beboerhuset, Bispeparken 17 B (Vi 

skal give alle beboerne mulighed for at deltage).  
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Onsdag 27. april 2022 kl. 18:00-21:00 (formøde fra kl. 17:00), Sektion 4 sektionsmøde, Beboerhuset, 

Bispeparken 17B. 

Lørdag 7. maj 2022 kl. 10:00-16:00, Gen-demokratisering, sted meldes ud senere. 

Mandag d. 9. maj 2022 kl. 17:45-21:00 (spisning først, debat starter kl. 18:30), Kursus/debataften med 

oplæg af jurist Christina Iversen fra fsb’s hr-sekretariat med emnet: ”Rettigheder og muligheder i 

grænselandet mellem utryghedsskabende beboere, husordenen og beboerklager”: Mødested: 

Kantorparken 4b, 2400 NV. Tilmelding kræves.  

 

4. Aktuelle punkter 

 

4.1 Evt. beslutninger efter møde om affaldsløsninger 

Oplæg fra Opland Landskabsarkitekter og fsb’s administration blev godkendt og gøres til 

myndighedsprojekt.  

 

4.2 Evt. beslutninger efter besøg af Beboerprojekt Nordvest 

Orientering taget til efterretning.  

 

4.3 Mail til bestyrelsen vedr. referat fra fsb's bestyrelsesmøde 14. oktober 2021 

Opfølgning afventes.  

 

4.4 Evt. opfølgning på svar om ”Hjemmesidekommunikation om Bispeparkens Helhedsrenovering”   

Brug af Bispeparkens egen hjemmeside skrives ind i kommende forslag om Helhedsplan med et forslag til 

kommunikation.  

 

4.4.2 Opfølgning på forslag til Repræsentantskabsmødet 2022 

Udkast til opfølgning på respons på vores forslag. Udsendes på mail til bestyrelsen med kort svarfrist.  

 

4.5 Beslutning om høringssvar ang. ”Indberetning af oplysninger om Bispeparken til Københavns 

Kommune” 

Høringssvar skal sendes til administrationen senest d. 11. april 2022. Formandskabet bemyndiges til at 

formulere og sende et høringssvar.  

 

4.6 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen  

Vi afventer, at organisationsbestyrelsen åbner for muligheden.  

 

4.7 Input til Formandsrådsmøde (Driftsrådsmøde) d. 6. april 2022  

Intet yderligere.  

 

4.8 Lokalt kursus om fsb-finansiering af helhedsplaner  

Onsdag d. 20. april 2022 kl. 17:00-21:00. Bestyrelsen blev opfordret til at deltage. Alle medbeboere bliver 

også inviteret.  

 



 
 

Side 3 af 5 
 

4.9 Forslag om henvendelser/besvarelser på bestyrelsens henvendelser 

Bestyrelsen tiltrådte præcisering af bestyrelsessekretærers arbejdsopgaver jf. udsendt bilag, og bestyrelsen 

besluttede at fastholde beslutningen.  

 

4.10 Beslutning om pris på leje af garageplads til ladcykel 

Prisen for leje af garageplads til ladcykel henholdsvis el-ladcykel blev af bestyrelsen besluttet til at være 150 

kr./md. Bestyrelsen tilføjede, at denne pris skal reguleres efter samme procent som huslejestigningen i de 

enkelte år.  

 

4.11 Evt. bestyrelsesudflugt  

Idéer: Grundtvigs Kirke, Københavns Rådhus, Dansekapellet, NEXT.  

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  

 

5. Opfølgningspunkter 

 

5.1 Rørprojektet 

Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at pålægge entreprenøren dagbøder jf. den indgåede kontrakt 

med eventuelle ændringer, når byggefrister overskrides og nye ikke meldes ud til berørte parter.    

 

5.2 Fællesspisningsprojektet (madkuponer)  

Intet yderligere.  

 

5.3 Ældre i Fokus 

Punktet udgår, da projektet er nedlagt.  

 

5.4 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke  

Intet yderligere.  

 

5.5 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Tages op i BL’s 1. kreds.  

 

5.6 VUC Bispeparken 

Er i proces. Tilbuddet om opstart bliver opreklameret snarest. 

 

5.7 Kommunikation og sociale medier 

Intet yderligere.  

 

5.8 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde  

Vi har afsendt bemærkninger til huslejetvist til Københavns Kommune (tilsynet).   

 

5.9 Beboerprojekt NV 

Lommepengejobs i bestyrelser og/eller drift?  
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Bestyrelsen besluttede ikke at etablere projektet i Bispeparken på nuværende tidspunkt, da projektet er 

meget ressourcekrævende i forhold til instruktion af deltagerne, og bestyrelsen er allerede involveret i 

mange andre store projekter, og ingen har meldt sig til at stå for det.  

 

5.10 Udvalg omkring hundehold 

Opfølgning på møde med udvalg omkring hundehold 15/3 2022.  

Orientering givet. Spørgsmål fra udvalg omkring hundehold fremsendes til afklaring hos fsb’s 

administration.   

 

5.11 Børne- og ungeudvalg  

Afventer.  

Forslag: At nedsætte forældreudvalg på næste afdelingsmøde. Tages op på næste bestyrelsesmøde.  

 

5.12 Bygningsudvalg  

Biodiversitet: Skal vi på kommende afdelingsmøde stille forslag om en ekstern rådgiver, som kan gennemgå 

Bispeparkens udearealer med henblik på forslag til etablering af biodiversitet mm.?  

Spørgsmålet blev behandlet under punkt 5.17. 

 

5.13 Bispeparkens stueetager 

Intet yderligere.  

 

5.14 Bispeparkens Beboerforeninger 

Intet yderligere.  

 

5.15 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning)  

Vi afventer organisationsbestyrelsens svar på vores henvendelse.  

 

5.16 Telefonpenge  

Intet yderligere.  

 

5.17 Grøn Pulje 

Forslag: Vi søger alle vores eksempelprojekter gennem Grøn Pulje.  

Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen vedtog også at udarbejde afdelingsmødeforslag om forprojekt om 

etablering af biodiversitet-undersøgelse jf. punkt 5.12.  

 

5.18 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS) 

Oplæg til mødedatoer der sendes til PLADS (mødetidspunkter udsendes senere):  

D. 3/5  

D. 12/5  

D. 20/5 

D. 25/5  
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5.19 Tryghedsskabende indsats/organisering i Nordvest (KK ØKF Center for Byudvikling)  

Intet yderligere.  

 

5.20 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

Orientering givet. Til Bispeparkens Høstfest 2022 deltager CARAMBA-projektet med en stand. 

 

5.21 Corona og retningslinjer for aktiviteter 

Intet yderligere.  

 

5.22 BL’s målsætningsprogram 2022-2024 vedtaget af BL’s repræsentantskab den 7. december 2021  

Bestyrelsen besluttede, at de dele af målsætningsprogrammet, Bestyrelsen er enige i, indgår i arbejdet om 

Bispeparkens Helhedsplan, hvor dette er relevant. Kopi af målsætningerne er sendt til PLADS.  

 

5.23 Forslag til næste repræsentantskabsmøde  

Forslag om: CVR-nr. til afdelingsbestyrelser: Bestyrelsen vedtager, at formandskabet sender et 

ændringsforslag til administrationen.  

De tre yderligere forslag med oplæg til eventuelle ændringer eller fastholdelse bliver sendt ud til 

godkendelse elektronisk i bestyrelsen.  

 

6. Faste punkter 

 

6.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg 

 

• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 4000 til ”Opreklamering af VUC-uddannelse og 

informationsmøder (materialer og forplejning)”.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

• Ansøgning fra Bestyrelsen på op til kr. 6000 til ”Diverse møder åbne for alle beboere”.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

  

7. Eventuelt  

Der blev rejst et ønske om, at længden og tidspunkter for bestyrelsesmøder ændres, så fremtidige møder 

kommer til at ligge tidligere på dagen og holdes til max. to timer. Klokken 17 har tidligere været nævnt. De 

fleste af de seneste bestyrelsesmøder har været holdt indenfor cirka 2 timer, dog er enkelte blevet til 

dobbeltmøder, hvor flere forskellige møder har været lagt i forlængelse af hinanden for at mindske antallet 

af mødedage. 

  

8. Godkendelse af referat  

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

Godkendt.  

 

 


