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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 kl. 17:00-20:00 i Bispeparkens Beboerhus  

1. Formalia   

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

Deltagere: Jean (ordstyrer), Per, Jan, Annette, Thor driften) og  

Fra driften: Mette (driftsleder)  

 

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Gert (regnskabsmedarbejder), Katja (referent)  

 

Afbud/orlov: Erik, Tine, Zeinab, Rikke-Charlotte, Abdullahi (har godkendt referatet og beslutningerne), 

Iman, Alice (suppleant), Nabina (suppleant), Liban (suppleant) 

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt med to rettelser: Punkt 6.10 ”Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg” og punkt 7 ”Faste punkter” 

lægges efter punkt 2 ”Driftspunkter”.   

 

2. Driftspunkter 

 

2.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar  
Orientering givet.  
 
2.2 Øvrige driftspunkter  

Forslag til faste punkter på det elektroniske formøde: 1/ Status på ventilationsanlæg og 2/ Status på vaskeri. 

Begrundelse: Det er godt at have en opdatering på disse emner, fordi der af og til er udfordringer.  

Forslaget blev vedtaget.  

 

Bestyrelsesmødet suspenderes.  

 

Møde med PLADS og bygnings- og vedligeholdelsesudvalg (særskilt referat udarbejdes).  

 

Bestyrelsesmødet genoptages.  

 

3. Opfølgning på møde med PLADS   

Intet yderligere.  

 

4. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter  

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 17:00 i Bispeparkens Beboerhus.  

 

Andre aktiviteter:  

Fastelavn søndag d. 12. februar 2023 kl. 11:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus.  
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Bemærk: Hvem har lyst til at være med i en dommerkomité for bedste udklædninger på dagen?  

Forslag: At gøre Fastelavn 2023 gratis for alle beboere. Det betyder i praksis, at der også er gratis 

fastelavnsboller. Forslaget blev vedtaget.  

 

5. Aktuelle punkter 

 

5.1 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen   

Vi afventer, at organisationsbestyrelsen åbner for muligheden.   

 

5.2 Underskriftberettiget Merkur-bank  
Intet yderligere.  
 
5.3 Indsamling af oplysninger på nye bestyrelsesmedlemmer (sundhedskort og billede-ID) 

Oplysninger blev indhentet.  
 
5.4 Reklamemateriale om legepladser  

Reklamemateriale om legepladser blev uddelt til almindelig orientering. Vi spørger Ejendomskontoret om, 
hvor store henlæggelser, vi har til Bispeparkens legepladser. Hvis der skal fornyelser, er det en overvejelse, 
at vi evt. kan indarbejde det i Bispeparkens Helhedsplan.  
 
5.5 Forslag til førstkommende fsb-repræsentantskabsmøde  
Udkast til forslag blev godkendt. Formandskabet bemyndiges til at lave mindre rettelser i forslagene og 
ændre på afsendelsestidspunktet.  
 
5.6 Forslag: Velkomst til nye beboere  

Vi banker på hos nye beboere og har frø med, evt. også chokolade og en folder om Bispeparken, klubberne 
og foreningerne samt planlagte datoer for afdelingsmøder (og faste arrangementer).   
Forslaget blev vedtaget. Vi overvejer videre om en introaften for nye beboere i Bispeparken.  
 
5.7 Forslag: Indførelse af benævnelserne forperson, 1. næstforperson og 2. næstforperson (for de 
tilsvarende formandstitler) ligesom i Københavns kommune og en række organisationer 
Begrundelse: Fordi Bispeparken generelt følger med tiden og er en del af (byen) København. 
Forslaget blev vedtaget.  
 

6. Opfølgningspunkter   

 

6.1 Rørprojektet 

Rørprojektet forventes færdigt i uge 3. To fra bestyrelsen er med på rundgang på lofter og i kældre.  

 

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

Kommune 

Intet yderligere.  

 

6.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke  

Orientering givet.   
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6.4 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Intet yderligere.  

 

6.5 VUC Bispeparken 

Vi er stadig i dialog med KVUC om opstart i Bispeparken.  

 

6.6 Kommunikation og sociale medier 

Intet yderligere.  

 

6.7 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde  

Intet yderligere.  

 

6.8 Beboerprojekt Nordvest  

Intet yderligere.  

 

6.9 Børne- og ungeudvalg  

Intet yderligere.  

 

6.10 Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg 

Fremover vil dette punkt ligge lige efter punkt 2 ”Driftspunkter”. Der vil komme forslag til kommissorium.  

 

6.11 Bispeparkens stueetager 

Orientering om mulighed for koordinering af dette projekt med Områdefornyelse Bispebjerg Bakke 

(Bispeparkens sociale liv og grønne landskab) på møde afholdt 9. januar 2023 givet.  

 

6.12 Bispeparkens Beboerforeninger 

Intet yderligere.  

 

6.13 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning)  

Intet yderligere.  

 

6.14 Telefonpenge  

Vi vender tilbage til næste møde.  

 

6.15 Grøn Pulje + Biodiversitetspulje  

Vi har modtaget pengene fra Københavns Kommunes biodiversitetspulje. Der arbejdes videre med forslag 

til Grøn Pulje.  

 

6.16 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS, se punkt 3) 

Intet yderligere.  
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6.17 Tryghedsskabende indsats/organisering i Nordvest (KK ØKF Center for Byudvikling)  

Intet yderligere.  

 

6.18 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

Intet yderligere.  

 

6.19 Vandbesparelseskampagne 

De ny-opsatte vandmålere tages i brug 1. februar 2023. Vi udsender informationsmateriale til alle beboere 

herom. Bestyrelsen finder ud af, hvordan man kan aflæse vandforbruget via internettet.   

 

6.20 Fra og til fsb Repræsentantskabsmøde nedsatte udvalg og deres underudvalg: 

1. Licitation, bygge og driftsudvalg (beboerudvalg, der arbejder med licitation, byggeri og drift i fsb). 

Udvalget har afholdt tre møder.  

2. Udvalg ”Styrkelse af beboerdemokratiet i fsb” (beboerudvalg). 

Udvalget har afholdt to møder.  

3. Ombudsudvalg 

Afholder første møde den 26. januar 2023.  

4. Redaktionsudvalg for beboerblad  

Afholder åbent møde den 19. januar 2023 (mødet udsat til en senere lejlighed).   

 

6.21 Bestyrelsesudflugt  

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

Intet yderligere.  

 

6.22 Eventuelt andre udvalg  

Ingen yderligere. Evt. oprettelse af et sportsudvalg. Vi undersøger, om der vil blive lagt gummi-underlag i 

Byparken i Bispeparken/Grønningen Nord.  

 

7. Faste punkter  

 

7.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg 

 

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 4000 til ”Nærhedskursus om streaming” (til 

forventet afholdelse i 2023).  

Ansøgningen sendes videre til Bispeparkens Aktivitetsudvalg.  

• Tillægsansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 9.000 til ”Honorar Koordinator 

Høstfest 2023”   

Ansøgningen sendes videre til Bispeparkens Aktivitetsudvalg. 

• Formel godkendelse af faste arrangementers aktivitetsmidler vedtaget på afdelingsmødet i 

september 2022.  

Taget til efterretning.  

 



 
 

Side 5 af 5 
 

8. Eventuelt  

Vi spørger Ejendomskontoret, hvad der skal ske med de sidste af de indsamlede cykler, og hvad 

tidshorisonten er.  

 

9. Godkendelse af referat  

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

Godkendt.  


