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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2022 kl. 17:00 i Bispeparkens Beboerhus 

1. Formalia   

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

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

Fra driften: Thomas (online)  

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Katja (referent)  

,  

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

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt med tilføjelse af punkt 4.4 og andre mindre ændringer.  

 

2. Driftspunkter  

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar 
Orientering givet. Bestyrelsen følger op med elektroniske spørgsmål til driften.  
Opdateret aktionsliste sendes ud til bestyrelsen.   
 

2.2 Øvrige driftspunkter  

Øvrige spørgsmål sendes til elektronisk formøde til næste bestyrelsesmøde.  

 

3. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter   

Næste bestyrelsesmøde(r): 

Tirsdag 16. august 2022 kl. 18:00, bestyrelsesmøde, Bispeparkens Beboerhus  

Tirsdag 30. august 18:00-20:30, bestyrelsesmøde, Bispeparkens Beboerhus (dagsorden: Indkomne forslag 

til ordinært afdelingsmøde)  

 

Andre aktiviteter:  

Torsdag 16. juni 2022 kl. 18:00-21:00, ekstraordinært afdelingsmøde, Bispeparkens Beboerhus.  

Mandag 20. juni 2022 kl. 16:30-18:30, PLADS-møde, Bispeparkens Beboerhus.  

Torsdag 11. august 2022 kl. 17:00-20:00, PLADS-møde, Bispeparkens Beboerhus. 

Søndag 21. august 12:00-17:00, Bispeparkens Høstfest 2022, Bispeparken.  

Tirsdag, 23. august 18:00-21:00, Sektionsmøde sektion 4, under planlægning. Afholdes i Tingbjerg. 
Onsdag, 31. august 17:00-20:00, PLADS-møde, Bispeparken Beboerhus.  

 

4. Aktuelle punkter  

 

4.2 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen  

Vi afventer, at organisationsbestyrelsen åbner for muligheden.   

 

4.3 Forbedring af fysisk arbejdsmiljø i F118A 

Gardiner er bestilt til en del af lokalet F118A.  
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4.4 Evt. beslutninger efter Budgetmødet  

Regnskabet 2021 blev godkendt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

Vi omfordeler ca. kr. 75.000 fra aktivitetsmiddel-konto i 2022 til nødvendigt vedligehold og opgradering af 

gæstelejlighed.   

Formandskabet bemyndiges til at omformulere forslaget om el-stigeledninger således, at projektet 

igangsættes samlet snarest efter, at Helhedsplanen er vedtaget, som et selvstændigt delprojekt.  

Bestyrelsen trækker forslaget på ekstraordinært afdelingsmøde 16/6 2022 og stiller det i stedet på ordinært 

afdelingsmøde i 13/9 2022. Vi spørger til, hvordan differencen i pris er opstået.  

Bestyrelsen godkender opfølgning på modtagne sammenligninger af udbud med tekst til fremsendelse til 

fsb’s organisationsbestyrelse jf. udsendt bilag.  

 

5. Opfølgningspunkter  

 

5.1 Rørprojektet 

Vi følger op på udestående forsikringssager og eventuelle udendørs byggeskader med entreprenør.   

 

5.2 Opfølgning på kommunikation angående Bispeparken - fsb-administrationen og Københavns 

Kommune 

Opfølgning på styringsdialog er sket i organisationsbestyrelsen. Vi følger fortsat op på T227-sagen.  

 

5.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke  

Vi prøver at få frigivet puljen til projekter vedr. Bispeparken.   

 

5.4 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Intet yderligere.  

 

5.5 VUC Bispeparken 

Opfølgning på mail vedr. tilsagn sendes snarest.  

 

5.6 Kommunikation og sociale medier 

Procedure vedr. kommunikation om Helhedsplan på bispeparken.dk er afklaret.  

 

5.7 Opfølgning på seneste referat fra organisationsbestyrelsesmøde  

Intet yderligere.  

 

5.8 Beboerprojekt Nordvest  

Intet yderligere.  

 

5.9 Udvalg omkring hundehold  

Svar fra fsb jura. Der indkaldes til møde i udvalget omkring hundehold.  
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5.10 Børne- og ungeudvalg  

Intet yderligere.  

 

5.11 Bygningsudvalg  

Udendørs rundtur for Bygningsudvalget med Ejendomskontoret er arrangeret til tirsdag 21/6 2022 kl. 

10:00.  

 

5.12 Bispeparkens stueetager 

Bestyrelsen kontakter projektleder i administrationen.  

 

5.13 Bispeparkens Beboerforeninger 

Orientering givet.   

 

5.14 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning)  

Se punkt 5.2.  

 

5.15 Telefonpenge  

Intet yderligere.  

 

5.16a Grøn Pulje 

Vi er i gang med at søge.  

 

5.16b Biodiversitetspulje 

Projektet er under udførelse.  

 

5.17 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS) 

Rapportudkast om Bispeparken 1-4 modtaget.   

 

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

Vi forsøger at få fjernet misvisende oplysninger om Bispeparken fra præsentation på offentligt møde 

afholdt af Bispebjerg Lokaludvalg.  

 

5.19 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

Intet yderligere.  

 

5.20 Opfølgning på fsb’s repræsentantskabsmøde 31. maj og 13. juni 2022 

Mange gode forslag for større åbenhed, beboerdemokrati og støtte til Tingbjergs beboere, som 

repræsentanter fra Bispeparken var medstiller på, blev vedtaget. Det er væsentligt, at Bispeparkens ni 

stemmer alle er repræsenteret på fsb’s repræsentantskabsmøder.   

 

5.21 Bestyrelsesudflugt  



 
 

Side 4 af 4 
 

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

Intet yderligere.  

 

6. Faste punkter 

 

6.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg 

 

• Ansøgning fra Kvindeklubben på op til kr. 15.000 til ”Sommerfest og fejring af Eidfest”. 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 1700 til ”Ekstrabevilling til Bispeparkens 

Sommertur 2022” (Tivoli-tur for alle beboere).  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgning overfor aktivitetsudvalget.  

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på ca. kr. 75.000 til gæstelejlighed. Se punkt 4.4.  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen anbefaler ansøgningen overfor aktivitetsudvalget. 

 

7. Eventuelt  

Arrangement uden for Grundtvigskirken lørdag den 18/6 2022 kl. 11:00-18:00.  

 

8. Godkendelse af referat  

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

Godkendt. 

 

Godkendt 


