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Referat af Bispeparkens bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 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: Annette, Per, Abdullahi, Tine, Per, Jean (ordstyrer), Annette, Tine, Zeinab, og Thomas Nielsen 

(driften) og  

Fra driften: Driften deltog ikke (ferie).  

 

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

ert,  

Afbud: Erik, Thor, Rikke-Charlotte, Zeinab, Iman, Alice (suppleant), Nabina (suppleant), Liban 

(suppleant). 

 

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt. 

 

2. Fast(e) punkt(er)  

 

2.1 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg 

 

Vi undersøger eventuelle klubkontingentpriser og inviterer klubberne til en præsentation af dem selv, deres 

formål og aktiviteter til et kommende bestyrelsesmøde. 

 

• Ansøgning fra Havegruppen Bispefarmen på op til kr. 17.325 til afholdelse af bestyrelsesmøder, 

arbejdsdage og indkøb af materiel 

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen, dog 

ikke punkt 6, 7 og 8. Disse punkter spørger vi driften om.  

• Ansøgning fra Kringlebakken på op til kr. 13.500 til ”Børne- og familiefest i efterårsferien 2023”  

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen.  

Vi spørger driften og Kringlebakken, om de kan bruge Bispeparkens telt i stedet for at leje et. 

Senere afklaret: Bispeparken har ikke et stort telt. 

• Ansøgninger fra Klub Uglen på op til kr. 10.000 til ”Sommerfest 2023” og på op til kr. 8000 til 

”Jule- og Nytårsfest 2023” 

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen, dog 

således at vi kun støtter med op til 300 kr. pr. deltager med bopæl i Bispeparken.  

• Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse på op til kr. 30.000 til ”Beboerdrevne workshops” 

(udgifterne forsøges dækket af midler fra Områdefornyelse Bispebjerg Bakke)   

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen.  

• Ansøgning fra Pensionistklubben på op til kr. 40.800 til otte forskellige arrangementer i 2023 

Bispeparkens Bestyrelse anbefaler Bispeparkens Aktivitetsudvalg at godkende bevillingen, dog 

således at vi kun støtter med op til 300 kr. pr. deltager med bopæl i Bispeparken.  



 
 

Side 2 af 4 
 

Vi undersøger andre muligheder for at Pensionistklubben kan få støtte til transportposter (bus), 

før vi tager stilling til, om der skal bruges aktivitetsmidler.  

 

3. Driftspunkter (efter ”driftspunkter” fortsætter vi med bestyrelsesmødets punkter) 

 

3.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar (vores kommentarer) - driften dog ikke.  
 
Flyttet op på denne plads og vil være placeret her fremover: 3.2 Bygningsudvalg  
 
Bestyrelsesmødet suspenderes.  

 

Møde med PLADS og Bispeparkens bygnings- og vedligeholdelsesudvalg (særskilt referat)  

 

Bestyrelsesmødet genoptages.  

 

4. Opfølgning på møde med PLADS  

Intet yderligere.  

 

5. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 17:00-20:00 i Bispeparkens Beboerhus.  

 

Andre aktiviteter:  

Bispeparkens Fastelavnsfest søndag d. 12. februar 2023 kl. 11:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus og foran 

vaskeriet (morgenmad for frivillige kl. 9:00 i Beboerhuset).  

Udvalg til styrkelse af beboerdemokratiet i fsb tirsdag d. 21. februar kl. 17:00-19:00 i Haraldsgade, 12B, 

2200 København N (kontakt Ditte Danielsen for tilmelding)  

Sektionsmøde i sektion 4 torsdag d.  23. februar 2023 kl. 18:00 i Klokkergårdens beboerlokale, Smedetoften 

14, 1. sal, 2400 København NV. 

Cafe Helhedsplan 2 tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 17:00-20:00 i Bispeparkens Beboerhus. 

 

6. Aktuelle punkter  

 

6.1 Udvidet driftsfælleskab med Munkevangen   

Vi afventer, at organisationsbestyrelsen åbner for muligheden.   

 

7. Opfølgningspunkter  

 

7.1 Rørprojektet 

Mangler udbedres stadig.  
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7.2 Opfølgning på kommunikation angående Bispeparken - fsb-administrationen og Københavns 

Kommune 

Intet yderligere.  

 

7.3 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke  

Vi er ved at få undersøgt, hvor mange børn fra Bispeparken, er går på hhv. Tagensbo Skole, der er med i 

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, og Holbergskolen, der er distriktsskolen for Bispeparken, men ikke er 

med i Områdefornyelse Bispebjerg Bakke. Det er vigtigt at vide i forhold til relevansen for Bispeparken af 

projekter, som det kun er elever fra Tagensbo, der kan deltage i.  

 

7.4 Regeringens lister (og ikke-liste) 

Intet yderligere.  

 

7.5 VUC Bispeparken 

Intet yderligere.  

 

7.6 Kommunikation og sociale medier 

Intet yderligere.  

 

7.7 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde  

Orientering givet.  

 

7.8 Beboerprojekt Nordvest  

Orientering givet. Information om aktuelle aktiviteter udsendes på mail.  

 

7.9 Børne- og ungeudvalg  

Intet yderligere.  

 

7.10 Bispeparkens stueetager 

Forslag til projektplan er på vej.  

 

7.11 Bispeparkens Beboerforeninger 

Der afholdes generalforsamlinger og konstituerende bestyrelsesmøder efter bestyrelsesmødet.   

 

7.12 Tagensvej 227 (opfølgning på afdelingsmødebeslutning)  

Nævnt i nyhedsbrev januar 2023.  

 

7.13 Telefonpenge  

Intet yderligere.  

 

7.14 Grøn Pulje + Biodiversitetspulje  



 
 

Side 4 af 4 
 

Forslag til ansøgning til fsb’s grønne pulje vedtaget med den ændring, at vi opfører os så ”miljømæssigt 

rigtigt” som muligt i stedet for ”grønt”.  

 

7.15 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS, se punkt 3) 

Intet yderligere.  

 

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

Intet yderligere.  

 

7.17 CARAMBA (kursus i betjening af hjertestarter mm.) 

Intet yderligere.  

 

7.18 Vandbesparelseskampagne 

Kampagnen blev nævnt i nyhedsbrevet januar 2023. Vi supplerer med flere informations-ophæng på 

opgangsdørene. Man kan endnu ikke bruge web/app til at aflæse sit vandforbrug, men man kan se 

vandmålerne i bad og køkken.  

 

7.19 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). 

Der arrangeres endnu et open-call for beboere med interesse i at være med i udvalget.  

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

Udvalget er for alle beboervalgte.   

 

7.20 Bestyrelsesudflugt  

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

Forslag: Udflugt til Københavns Rådhus i midt-april med efterfølgende Tivoli-tur. 

 

8. Eventuelt  

Vejen ud for Rønningsvej 9 synker. Vi kontakter Ejendomskontoret.  

 

9. Godkendelse af referat  

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

Godkendt.  


