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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj 2022 ca. kl. 20:00 i Bispeparkens Beboerhus 

 

1. Formalia 

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

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

Fra driften: Thomas, Mette, Ninna 

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Anna (referent) og Gert 

ert,  

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

Har efterfølgende godkendt referat og beslutninger: Abdullahi og Annette. 

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt.  

 

2. Driftspunkter (bilag 1)  

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar. 
Intet yderligere. 
 

2.2 Øvrige driftspunkter  

Øvrige spørgsmål sendes som elektronisk formøde til næste bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsen vil gerne rykke for en gåtur mellem byggeudvalget og Thomas eller Mette for en gennemgang 

af ejendommen. 

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter   

Næste bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni kl. 19:00-21:00, mødested: Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B 

(inden bestyrelsesmødet er der møde med PLADS kl. 17:00-19:00 i Beboerhuset). 

 

Andre aktiviteter: 

Tirsdag 31. maj 2022 kl. fra. 17:00, repræsentantskabsmøde i fsb, mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod 

Brygge 31-33, 1780 København V. 

Onsdag 8. juni 2022 kl. 18:30-20:30, budgetmøde, mødested: Frederiksborgvej 118E, 2400 København NV. 

Torsdag 9. juni 2022 kl. 17:00-20:00, møde med PLADS, mødested: Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 

17B. 

Mandag 13. juni 2022. Efterfølgende er PLADS-møde blevet aflyst til fordel for fortsættelsen af fsb’s 

repræsentantskabsmøde i IDA, Kalvebod Brygge 31-33, kl. 17:00. 

Onsdag 15. juni 2022 kl. 17:00-19:00 (herefter bestyrelsesmøde kl. 19:00-20:00/21:00), møde med PLADS, 

mødested: Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B.  

Torsdag 16. juni 2022 18:00-21:00, ekstraordinært afdelingsmøde, under planlægning.  
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4. Aktuelle punkter  

 

4.1 Opfølgning på ”Indberetning af oplysninger om Bispeparken til Københavns Kommune” 

Formanden orienterer ændringerne.  

 

4.2 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen  

Vi afventer, at organisationsbestyrelsen åbner for muligheden for at udvide driftsfællesskabet.  

Organisationsbestyrelsen har åbnet op for en undersøgelse af muligheden.  

 

4.3 fsb’s repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2022 

Der bliver fulgt op på at alle medlemmer kan komme, for at formandskabet kan finde suppleanter.  

 

4.4 Materiale til og beslutninger vedr. ekstraordinært afdelingsmøde juni 2022 (bilag 2 og 3) 

Materialet er godkendt og formandskabet bemyndiges til at lave rettelser.  

For forslaget om el-stigeledninger, vil forslaget kun rumme finansieringsmulighed A. Hvis forslaget ikke 

bliver stemt igennem, vil finansieringsmulighed B blive stillet på mødet i september.  

Indkaldelserne til afdelingsmøderne er blevet godkendt, og formandskabet bemyndiges til at lave 

ændringer.  

Forslag til forretningsordenen til begge møder er godkendt, og formandskabet bemyndiges til at lave 

ændringer.  

 

4.5 ”Meld benspænd for din forening til Kulturministeriet” (bilag 4a og 4b)  

Første næstformand orienterede om den indsendte melding.  

Hvis der har flere benspænd, de gerne vil melde, så er man velkommen til at skrive en mail til 

post@bispeparken.dk. 

 

5. Opfølgningspunkter 

 

5.1 Rørprojektet 

FLD er i gang med at gennemgå toiletter, 49% af de toiletter, der er blevet gennemgået, mangler dysser. FLD 

er gået i gang med at installere dysser på de toiletter, der mangler.  

 

5.2 Fællesspisningsprojektet (madkuponer)  

I denne uge uddeles de sidste madkuponer. 

 

5.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke  

Intet yderligere. 

 

5.4 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Intet yderligere. 

 

5.5 VUC Bispeparken 

mailto:post@bispeparken.dk
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Projektet med kursus inden sommerferien er aflyst for nu, Formandskabet arbejder videre sammen med 

Beboerprojekt Nordvest for at sikre flere deltagere på uddannelsen efter sommerferien.  

 

5.6 Kommunikation og sociale medier 

Intet yderligere. 

 

5.7 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde  

Referaterne er blevet sendt ud.  

 

5.8 Beboerprojekt NV 

Intet yderligere. 

 

5.9 Udvalg omkring hundehold 

Intet yderligere. 

 

5.10 Børne- og ungeudvalg  

Intet yderligere. 

 

5.11 Bygningsudvalg  

Intet yderligere. 

 

5.12 Bispeparkens stueetager 

Intet yderligere. 

 

5.13 Bispeparkens Beboerforeninger 

Intet yderligere. 

 

5.14 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning)  

Sagen sendes videre til beboerklagenævnet og tilsynet. Bestyrelsen kan og vil ikke ændre på at lokalet er 

udlejet, men mener stadig, at proceduren skal ændres fremover, fordi en afdelingsmødebeslutning skal stå 

højere end en administrativ beslutning, og fordi organisationsbestyrelsens beslutning er baseret på forkerte 

oplysninger.  

 

5.15 Telefonpenge  

Ansøgning er sendt afsted.  

 

5.16 Grøn Pulje + Biodiversitetspulje  

Biodiversitetspuljens projekt er sat i gang.  

 

5.17 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS) 
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Opfølgning på bestyrelsens modtagne svar på sin henvendelse vedr. ”Hjemmesidekommunikation om 

Bispeparkens Helhedsrenovering” til Københavns Kommune (Tilsynsmyndigheden).  

Tages op på et kommende møde med rådgiver.  

  

Orientering om PLADS’ deltagelse på et kommende afdelingsmøde. Hvilket?  

PLADS behøver ikke at deltage på det ekstraordinære afdelingsmøde i juni.  

 

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

Intet yderligere.  

 

5.19 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

Intet yderligere.  

 

5.20 Bestyrelsesudflugt  

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

 

6. Faste punkter 

6.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg  

 

• Ansøgning fra bestyrelsen på op til kr. 11.000 til ”Børnefestival 2022 i uge 42”. Festivalen er et 

samarbejde mellem Kringlebakken og Bispeparkens Bestyrelse for Bispeparkens beboere, og 

Kringlebakken står for fortæring/materialer, servering og arbejdskraft.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

• Samlet ansøgning fra Bispeparkens Havegruppe på op til samlet kr. 10.560,00 til ”indkøb af 

redskaber, bestyrelsesmøde og socialt samvær for at styrke sammenholdet i gruppen”. Gruppen 

har 22 medlemmer pt. Havegruppen har som så meget andet været lagt ned under corona, og 

har tidligere (2021) fået bevilget kr. 7.300,00, som ikke er blevet udbetalt.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

• Ansøgning fra bestyrelsen på forhøjelse af beløb op til kr. 9.000 til ”beboerstyret workshop (om 

og med udearealer)”, hvor bestyrelsen allerede har fået godkendt op til kr. 18.000 på 

bestyrelsesmødet 19/1 2022.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

• Ansøgning fra Pensionistklubben på op til kr. 8.500 til ”Sommertur 2022”.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget.  

 

7. Eventuelt  

Intet yderligere. 

 

8. Godkendelse af referat  

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

Godkendt.  


