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REFERAT HP møde 7 om HP 
3. maj 2022 
 
Deltagere:  
BB: Jean, Annette, Jan, Tommy, Per, Erik 
PLADS: Mette og Lyng 

 

Velkomst og check-in 
- Dagsorden godkendt 
 
- nyt siden sidst: 

• Ny driftschef Flemming Fagerlind. 
• Kursus om finansiering af Helhedsplaner med Helene F. Bjerglund fra fsb adm: Spændende og 

indsigtsfuldt kursus, selvom der ikke kunne gives svar på Bispeparkens specifikke situation! Der er 
fortsat stor usikkerhed om, hvad der kan gives tilskud fra LBF. 

• Sektionsmøde. Møde med andre afdelinger, hvor vi hørte om andres erfaringer. 
• Boligforeningernes Dag: Spændende at høre om andres erfaringer.  
• Hjemmeside. BB har sendt klage over Organisationsbestyrelsens beslutning om hjemmesiden til KK.   
• Sundhedstjek: Thomas Nielsen og Mette Kruse fra ejendomskontoret har bekræftet overfor BB, at 

det er en god ide at bruge sundhedstjekket. Der arbejdes videre på at få præciseret det de ting, vi 
ønsker at undersøge, der kan sendes med ud, og hvornår det kan lade sig gøre, i samarbejde med 
hende.  
 

1) Godkendelse af referater 
– de to referater blev godkendt med mindre rettelser. De rettede referater sendes til BB sammen 
med dette referat. 
 

2) Opfølgningspunkter  
- Statusorientering til Bispeparkens beboere: Det blev besluttet at udskyde drøftelse af denne til 
mødet d.12/5. 
- next step i fht. afklaring om mulighed for at tjekke spørgsmål ved sundhedstjekket primo 2023: BB 
arbejder videre i dialog med Thomas Nielsen og Mette Kruse. 
 

3) Samarbejdet med fsb administration 
Hvordan skaber vi det bedst mulige samarbejde med administrationen om den fælles opgave? 
Dette spørgsmål tog vi hul på sidst, og arbejder videre med som forberedelse for et fælles 
opstartsmøde med administrationen om den fælles opgave. 
 

4) Procesdesign - brainstorm 
Vi tog hul på snakken om ønsker og idéer til procesdesign for de næste faser. Herunder hvordan 
alle beboere i Bispeparken inddrages bedst muligt i processen og holdes velorienterede fremad. 
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Der arbejdes videre med procesdesignet på næste møde d.12/5. PLADS kommer med et udkast til 
diskussion.  
 

5) Afrunding og næste skridt 
Vi samler op på delbeslutninger, aftaler og evt. hjemmeopgaver, samt opfølgning og næste skridt.  
- Næste møde er d.12/5 kl.17-18 
- Mødet d.20/5 er aflyst 
- 25/5: Møde med Helene 
- 9/6: Lyttemøde med ny direktør og administrationen 
- 13/9: Møde med Rubow 
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