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Referat, Bispeparken HP møde 8 
12.05.2022 
 
Deltagere:  
Fra BB: Jean, Erik, Per, Jan, Zeinab, Tommy  
Rep fra OB: Ditte Danielsen 
Fra PLADS: Mette og Lyng 

 

1. Velkomst og check-in 
 - Dagsorden godkendt 
 - nyt siden sidst 
Bispeparken er ved at få et tilbud om nyt el. Der er debat om hvordan det skal finansieres. 
Det er frustrerende, at det er svært at få klarhed om, hvordan det skal finansieres, lån, driftsreserve 
osv.   
 
- Kommende møder og datoer 
25. maj kl.17-19: Møde om HP og proces med Helene fra fsb adm. 
9. Juni: Lyttemøde med fsb administration. 
13. juni: Møde med Rubow 
Efter sommerferien: Det aftales at sætte følgende møder i kalenderen: 11. august + 31.august + 
5.oktober kl.17-20 reserveret. Indhold afklares nærmere 
  

2. Godkendelse af referatet fra d.03.05.2012 
Referatet blev godkendt med mindre rettelser.  
 

3. Opfølgningspunkter  
Vedr Statusorientering til Bispeparkens beboere. 
 – OBS husk at skrive alle beboere. Der ønskes ikke en distancering mellem bestyrelsen og beboere, -  
Vi er alle beboere, og bestyrelsen adskiller sig ikke fra andre beboere.  
Fakta-arket: Jean sender sine kommentarer og rettelser, så fakta-arket kan blive opdateret 
 

4. Procesdesign - fortsat 
 Det blev aftalt, at PLADS kommer med endeligt oplæg på en procesplan, der kan formidles ud inden 
afdelingsmødet i juni. Der blev desuden talt om den fremadrettede beboer-dialog. Der var enighed 
om, at det er af høj prioritet at nå bredt ud til alle beboere og skabe dialog og mulighed for at stille 
spørgsmål og komme med sine input under tilblivelsen af oplægget til Helhedsplanen. Det blev 
aftalt, at PLADS kommer med et konkret oplæg til beboerdialogen, som præsenteres og drøftes på et 
af de kommende møder efter sommerferien.   
 

5. Samarbejdet med fsb administration 
 Forberedelse forud for kommende møder med adm.: 
1) Mødet med Helene om Helhedsplanen 
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2) Mødet med Annesophie direktør, Anja Afdelingschef for driften, Flemming Driftschef. 
3) Møde med Rubow + Helene 
 
PLADS gennemgik oplæg til dagsorden for de respektive møder. BB fik mulighed for at kommentere 
og stille spørgsmål til de respektive møder.  
 
 

6. Afrunding og næste skridt 
- Erik sender materiale fra tidligere beboerworkshop til PLADS 
- Jean sender sine kommentarer og rettelser til Fakta-arket til Nyhedsbrevet 
- PLADS arbejder videre på procesplan for beboreraktiviteter i forbindelse med Helhedsplanen. 
 
- BB aftaler internt, om de ønsker, at PLADS deltager og har en rolle til Afdelingsmødet d.16. juni.  

 


