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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde onsdag d. 2. november 2022 kl. 20:00 på Frederiksborgvej 

118A. Bemærk at det er et kort møde.  

1. Formalia (20:00-20:01)   

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

Deltagere: Annette, Tine (ordstyrer), Jan, Erik, Per, Thor, Jean (referent)ordstyrer), Erik, Per, Jan,  

Afbud: Zeinab, Abdullahi, Iman, Rikke-Charlotte, Alice (1. suppleant), Nabina (2. suppleant), Liban (3. 

suppleant) 

Nabina har forlods tilkendegivet, at hun tiltræder beslutningerne jf. udsendt dagsorden.  

Fra driften: Driften deltager ikke i dette korte møde.  

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt. Dette er et kort møde i forlængelse af et PLADS-møde, derfor tages en række af de faste punkter 

først den 21. november 2022, som er det næste ordinære bestyrelsesmøde.  

 

2. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (20:01-20:05)  

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 21. november 2022 kl. 17:00-19:00, Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B.  

 

Andre aktiviteter:  

• Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17:00-19:00, fsb Sådan sparer du på energien - for alle beboere, 

Lavendelstræde 16, 1462 København K (kræver tilmelding). 

• AFLYST: Onsdag den 9. november 17:00-19:00 2022, Beboerdemokratiet i fsb før og nu - hvem 

bestemmer. Kursus for alle beboere, Lavendelstræde 16, 1462 København K (kræver tilmelding). 

• Tirsdag den 15. november 18:00-21:00 2022, Sektionsmøde sektion 4, Degnegården, Præstelængen 

1A, 2400 København NV, mødet foregår i kælderen, og dørene åbner kl. 17:00, mad fra 17:30 

(tilmelding af hensyn til spisning). 

• Torsdag den 17. november 2022 kl. 17.00-21:00, Banko i Bispeparken, Bispeparkens Beboerhus, 

Bispeparken 17B.   

 

4. Aktuelle punkter (20:05-20:15)  

 

4.1 Udendørs juletræ  

Valgmuligheder: Ingen belysning, lyskæde som sædvanlig, kun lys i stjerne, kun tændt mellem kl. 16-22. 

Beslutning: Tændt mellem kl. 16-22. Hvis LED hele træet. Hvis ikke LED, så kun lys i stjerne.  
 

4.2 Erfaringer og muligheder for fællesspisning  

Udvalget om planlægning af fællesspisning holder møde snarest og kan sætte i gang og/eller tage 
spørgsmål op på næste bestyrelsesmøde d. 21. november 2022.   
 

4.3 Opfølgning på møde om ”Arbejdsgruppe Områdefornyelse Bispebjerg Bakke”  

Taget til efterretning.  
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5. Opfølgningspunkter (20:15-20:20) 

 

5.1 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde fra den 19. september 2022  

Heraf fremgår at orientering om Bispeparkens afdelingsmødevedtagne budget for 2023 blev taget til 

efterretning af organisationsbestyrelsen. Efterfølgende er det oplyst, at budget for 2023 er blevet godkendt 

den 12. oktober 2022.  

Taget til efterretning.  

 

6. Faste punkter (20:20-20:25)  

 

6.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalget 

 

• Ansøgning fra Klub Uglen på op til kr. 4.000 til ”Jul 2022” og op til kr. 4.000 til ”Nytårsfest 2022” 

for 16 personer pr. arrangement.  

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen. 

• Ansøgning fra Pensionistklubben på op til kr. 7.400 til ”Gran-tur 2022” (bus og spisning). 

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen. 

• Ansøgning fra Pensionistklubben på op til kr. 8.400 til ”Julefrokost 2022” (bus og spisning). 

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen. 

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 20.000 til ”Genanskaffelse af engangsservice 

mm.”  

Bispeparkens Bestyrelse ansøger Bispeparkens Aktivitetsudvalg om bevillingen. 

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 15.000 til ”Opbevaringskasser i plast til brug 

for materiale til brug for arrangementer (genanskaffelse på grund af defekte kasser)”.   

Bispeparkens Bestyrelse ansøger Bispeparkens Aktivitetsudvalg om bevillingen. Det vil være den 
bedst mulige kvalitet. 

• Supplerende ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 20.000 til ”Diverse anskaffelser 

til Bispeparkens gæstelejlighed”. Efter tilbud og ønske fra Ejendomskontoret.  

Bispeparkens Bestyrelse ansøger Bispeparkens Aktivitetsudvalg om bevillingen. 
 

Der sendes en samlet oversigt over årets bevillinger ud op til bestyrelsesmødet 21. november 2022, og alle 
ansøgninger ønskes fremover udsendt med dagsorden som bilag.   
 

7. Eventuelt  

Erfaringsudveksling. 
Nytårskur er planlagt som åben reception kl. 15-18 mandag d. 16. januar 2023.  
 

8. Godkendelse af referat (20:25-20:30)  

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

Godkendt.  


