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Referat, Bispeparken HHP møde 12  
11.08.2022  
  

Deltagere: BB: Per, Erik, Jan, Jean + Mette Prag, PLADS (referat)   

1. Orienteringer mm  
Erik orienterede kort om processer i regi af Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke. 
Der er næsten valgt rådgiver til en byrumsplan og der er netop frigiver finansiering til 
projektudviklingen af udearealerne i Bispeparken. Der blev talt kort om, at det er vigtigt 
at dialogen kører godt mellem Bispeparken og projektudviklingen. 
 

2. Kommende møder og datoer 
31.08.2022, kl 17.00. Møde BB. Helene, Rubow og PLADS  
Helene afklarer hvem der skal deltage fra bygningsdriften 
 
13.9..2022 kl 18.00. BB Afdelingsmøde. OMF og PLADS deltager i starten og giver et kort 
rids af hvad de laver og hvordan man kan være med (2x5 min). 
Hverve interesserede beboere til byggeudvalg 
 
05.10.2022, kl 17.00. Møde BB og PLADS,– flyttet fra 04.10.2022 (tema ikke fastlagt endnu) 
 
01.11 Kickoff beboerarrangement. OMF og PLADS laver et fælles arrangement, hvor man 
kan komme mere i dybden. Mette aftaler med Signe 
[udskudt til 19 pga valg] 
 
02.11.2022, kl 17.00. Møde BB, Helene og PLADS (skitse til LBF) 
 
30.11.2022, kl 17.00. Møde BB, PLADS (tema ikke fastlagt). 
   

3. Godkendelse af referatet fra de sidste tre møder før sommerferien - 
- godkendt med få rettelser. Udsendes som endelig pdf. Husk reglerne om genhusning. 
 

4. Opsamling på processen fremtil nu med møder og afklaringer 
Der var enighed om, at nu har vi snart vendt hver en sten og skal i gang med 
forberedelser til en HHP 
  

5. Formål og program for mødet med Rubow 
Dagsorden for mødet med Rubow blev godkendt med nogle tilføjelser. 
Bordet rundt reflekterede vi over forventninger og håb for klarhed efter mødet med 
Rubow. Vi er meget tidligt i processen, derfor opnås nok ikke klare konkrete svar på 
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renoveringens løsninger, men mere en forståelse for hvordan man har vurderet. 
 

6. Igangsættelse af ansøgning til Landsbyggefonden 
BB siger ok til at igangsætte ansøgning til Landsbyggefonden. 
 
Helene vil fremlægge sin skitse til ansøgningen for BB, før den indsendes. Derefter 
kommer der en proces hvor LBF stiller spg og Helene har nogle spg/svar runder med LBF 
Det bliver godt at få noget konkret på den næste fase. 
 
Forslag til mødedato med Helene: 02.11.2022. 

7. Beboerdialog fra nu og fremtil vedtagelse af HHP 
Mette fremlagde et oplæg til en procesplan. (se vedhæftede oplæg) 
 
Processen kan inddeles i 3 faser: 
1.Skitse til LBF, 2.LBF behandler ansøgning, 3.færdig ansøgning. 
 
Når først LBF og OB har godkendt ansøgningen som afslutning på fase 2, hænger delene 
og finansieringsskitsen sammen, og man kan ikke pille enkelte dele ud, uden en stor 
risiko for at hele ansøgningen falder fra hinanden, - og man skal begynde forfra. 
BB vil derfor gerne have et afdelingsmøde, hvor man godkender principperne i 
ansøgningen, så man undgår, at den store ballade kommer på det sidste og afgørende 
afdelingsmøde. Denne forhåndstilkendegivelse kan give to indsigter: hvad er der særligt 
bekymring over, er det de rigtige løsninger og hvor ligger udfordringerne ift information 
og kommunikation forud for det afgørende afdelingsmøde. 
 
Snak om hvilke diskussioner og viden som BB ser som givende herfra. 
 
Hjemmeopgave: 

o Hvad mangler vi viden om? 
o Hvad er beboerne bekymrede for? 
o Hvilke blinde vinkler har vi? 
o Hvilke grupper behov kender vi ikke? 
o Er der modsatrettede behov som vi skal have set på? 

 
Studietur 
God idé med en studietur til et færdigt byggeri eller nogle som er foran BP 
Det kan give viden og læring om: Hvilke løsninger har de valgt, beboerdialog og proces – 
hvad var godt og hvad kan BB lære af, Bestyrelsens rolle i en HHP 


