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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: www.bfbakken.com
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            31. årgang                  Nr. 14          3. april 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også 
skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
 
Bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Ekstraordinært fællesmøde 
Torsd. d. 7. april 20 30 
 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rengøring sønd. d. 10. april kl. 10 
Stamgruppe 6 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne (formand) + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
Fødselsdage: 
 
Lise fylder 62 år sønd. d. 10. april 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Udskiftning af vaskemaskinerne. 
  
Torsdag den 7. april er vaskeriet lukket, da 
maskinerne bliver byttet ud den dag. Det 
betyder, at I skal have fjernet ALT jeres 
vasketøj - både det rene og det beskidte - fra 
vaskeriet ONSDAG AFTEN. 
  
Mik / 110330 
 
STORT VELKOMMEN 
På Bakkens vegne vil jeg gerne ønske Maria, 
Henrik, Oliver og Alexander hjerteligt 
velkommen i hus 3. Vi har allerede oplevet jer 
som en rigtig fællesskabsorienteret familie, 
hvor der er højt til loftet. Så jeg er ikke tvivl 
om, at I bliver en gevinst for Bakken – og jeg 
er sikker på, at alle vil gøre sit til, at det 
modsatte også bliver tilfældet. 
Hjerteligt velkommen 
Arne 
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Indkaldelse til ekstraordinært 
Fællesmøde 
 
Der indkaldes hermed til ekstraordinært 
Fællesmøde til den 7/4 kl. 20.30 for at få 
besluttet følgende punkter: 
 

1. Dræning af fodboldbanen 
2. Hegning af søen 

 
Desuden skal vi have debatteret Arnes 
indlæg om anskaffelse af skabe til 
værkstedet. 
 
Hilsen, 
Mik 
 
 
Kære Bakken 
 
Så er vi lige ved at være flyttet – i hvert fald 
ud af hus tre. Meeen der er saft-susme meget 
at gøre med at få vores liv etablerert i nye 
rammer, så der går lidt tid, før vi får heste, 
trailer og legehuset med os. 
 
Hestene bliver hængende en uges tid 
længere, til jeg har tid og plads til at få dem 
integreret i deres nye flok i Egebæksvang, 
men Helle som bor på Teglgårdsvej og 
Brigitte har lovet at tage sig kærligt af dem. I 
skal dog endelige ringe til mig, hvis der er 
noget, der se ud til ikke at være, som det skal 
være . 20 12 55 01 svarer altid. 
 
Det lille sadelrum i længen vil jeg komme og 
tømme senest til påske. Det samme gælder 
resten  af de ting, der ligger og står ved 
hesteskuret, og de hvide hestehegn, samt 
Astrids legehus, som vi har flyttet ud på 
fællesjorden igen. 
 
Hesteskuret  er solgt og vil blive fjernet i løbet 
af de kommende måneder af et ungt par fra 
Græsted, som skal bruge det til deres får og 
islandske heste. 
 
Møddingen vil blive kørt over til nabo-Frank 
på Kromosegård  af en vognmand senest 
første maj, hvor jeg kan forstå, der vil være 
noget dræningsarbejde på marken. 
 
Venlig hilsen 
Janni og Peter 

Kære alle, 

det er ikke let at være en lækker øse med 
flotte forlygter og en smal nummerplade!!  

Sådan har vores lille Ford Ka det i øjeblikket - 
den har igen fået stjålet nummerpladerne og 
denne gang var det begge to!  

Det er sket mellem tirsdag aften 23.30 og 
torsdag morgen. 

Heldigvis har en vognmand denne gang 
fundet pladerne og henvendt sig til politiet - 
men det er alligevel en træls affære og 
fremskynder blot processen med at få solgt 
den lille lækre, tre-årige øse. 

Jeg sætter den nu til salg for 65.000 kroner 
og interesserede er meget velkomne - så skal 
jeg skaffe flere informationer til veje :) 

 Mvh. Lene 
 
 
 
Kære bofæller. 
 
På de følgende sider er der en ny service fra 
Vedligeholdelsesgruppen – en oversigt over 
hvem, der har deltaget hvilke dage på 
arbejdsweekends. Dette son en ren 
servicemeddelelse til jer, for at støtte jer til at 
få lagt de 4 dage i 2011, som vi vedtog på 
fællesmødet. Og der er jo 6 planlagte dage 
tilbage� 
 
På Vedligeholdelsesgruppens vegne, 
Mik 
 
 
 
Ref. Fællesmøde 23. marts 2011.  
 
1.Ordstyrer: Kim 
2. Ref.: Ole EP 
 
3. Dagsorden godkendt 
4. Sidste ref. Godkendt 
5.Nyt fra bestyrelsen 
  - intet nyt 
6. Punkter til beslutning 
  - Vaskemaskiner 

• Mik har tidligere beskrevet en 
finansiering, hvor den ikke er 
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brugerbetalt via poletprisen og det er 
denne der er til debat/beslutning 

• Erik har også tidligere beskrevet en 
finansiering men hvor den er 
brugerbetalt. Der er stor forskel på 
hvem der bruger maskinerne og på 
hvor meget der vaskes. Nogen huse 
vasker dagligt andre – som Erik selv, 
en gang om ugen. Erik mener det er 
indlysende at der betales for forbrug 
med fx 1 kr på poletprisen 

• Anne Lise går ikke ind for 
brugerbetaling – det går ud over de 
svageste. Det er svært at få den 
”højere fælleskabsfølelse” overfor 
nogle vaskemaskiner 

• Kim – for min skyld skulle 
poletautomaten væk, det er en ren 
fællesudgift 

• Kirstine – delvis brugerbetaling dvs. 
direkte omkostninger 

• Ole EP – ifølge Eriks tidligere 
udsendte regnestykke er det ikke de 
store penge vi snakker om med en 
brugerbetaling på 1 kr pr vask. For 
gennemsnitshusene drejer det sig vel 
om max 100 – 200 kr om året i forhold 
til dem der vasker rigtig meget, hvis 
det finansieres uden brugerbetaling 

• Erik mener det kan være noget højere 
beløb 

• Mik – de 80.000 ryger over GEF 
• Beslutning om køb af nye maskiner 

finansieret uden brugerbetaling dvs. 
Mik,s forslag sættes til afstemning og 
besluttes med stemmerne 25-8. 
Ordstyreren havde fuldmagter fra 5 
huse hvor 4 var for og 1 imod 

• Erik synes at det er en uskik med alle 
disse fuldmagter og vi bør debattere 
om vi skal tillade dem fremover 

• Mik oplyste senere at ordren var 
afgivet og han afventede bekræftelsen 

 
  - Dyrevelfærd 

• Forslag fra Lotte (1) bortfalder, da 
Lotte ikke er mødet 

• Kristine – genoptryk forslaget så vi 
kan se det igen 

 
  - Dræning af fodboldbane 

• Arne har udsendt materiale og 
budget, hvor materialeprisen dog gør, 

at budgettet hæves til fra 20.000 til 
25.000 kr 

•  Arne gør opmærksom på at det 
kræver et ekstraordinært fællesmøde 
til beslutning 

• Erik – Er der folk nok til at køre med 
maskinerne? 

• Arne – ja, med forhåndstilsagn for 
nogle om at møde op allerede fredag 
den 6. om morgenen, ser det ud til at 
vi kan bemande alle maskinerne hele 
weekenden 

• Ole EP: Det er et vigtigt projekt. Vi 
skal lytte til de unge som bruger 
banen og tage dem alvorligt når de 
siger at banen ikke kan bruges så 
meget længere 

• Kim – efter lidt løs debat: Det ser ud til 
at der er god stemning for projektet. 

• Lidt senere på mødet besluttes det at 
bestyrelsen indkalder til 
ekstraordinært fællesmøde den 7. 
april kl. 20.30 med følgende til 
beslutning: 1. Dræn fodboldbane. 2. 
Hegnstype om søen/folden nærmest 
søen. 

 
  - Flytning af trivselsweekend 

• Ole S har tidligere skrevet at 
placeringen af trivselsweekenden i 
sommermånederne ikke er 
hensigtsmæssig og ønsker den flyttet 

• Den kommende bestyrelse tager det 
med i sin planlægning fremadrettet, 
men dette års trivselsweekend 
fastholdes, da alle har plottet det i 
kalenderen og mange kunne få 
problemer hvis den flyttes 

 
9. Evt. 

• Arne: Der mangler beslutning om 
hegnet omkring søen skal være 
dyrehegn eller el-hegn (medtages på 
ekstraordinært fællesmøde, så 
materialer til arbejdsweekenden kan 
bestilles) 

• Kirstine: Der er kommet brev fra 
postvæsenet om placering af 
postkasser 

• Mik: Jeg har talt med postvæsenet 
efter modtagelsen og vores er OK 

• Gerda: Hvor skal de nye borde stå? 
Og sofaen skal ned til pejsen igen. 
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• Arne: Vi har fået 2 borde fra Tom 
Vedel magen til vore andre for 2 fl. 
Rødvin. Vi må sætte 2 der kan slås 
sammen i kælderen 

• Gerda: Hvem styrer ny telefonliste? – 
Hjørdis tager bolden. Hvor går de nye 
bofæller ind i stamgrupper? Arne – de 
går ind hvor de gamle slap 

 
Og så kunne ordstyreren lukke mødet og i 
god tid inden kl. 23 for en gangs skyld. 
 
Således hørt og refereret 
Ole EP 
 
 
 
Overvejelser om ny hestegruppe 
  
Visionen for en ny hestegruppe er klar. 
Ideen er at lave en hestegruppe, som kan 
være med til at skabe ny aktivitet i 
Bofællesskabet ved at være med til at 
binde Bakken, Landsbyen og Wilhelmsvej 
sammen. Vi får næppe igen et børneliv 
på Bakken som for ti år siden, men vi kan 
skabe noget nyt og lige så spændende, 
hvis vi får samlet noget af energien i de 
tre bebyggelser. 
Mere konkret er ideen (som det ser ud 
lige nu), at seks familier, to fra Bakken, to 
fra Landsbyen, én fra Wilhelmsvej og en 
udefra med spidskomptence i Islændere 
skaber en ny hestegruppe i klassisk 
Bakkenstil med solide og vejrstærke 
heste. 
Grundlaget (som det tegner sig lige nu) 
er: 

1) Tre islændere, som er bygget til at gå 
ude. 

2) To af hestene er med ”automatgear” 
så selv de mindste kan ride dem, og 
én er mere krævende, så der også er 
noget sjovt for voksne / store 
ridetrænede børn. 

3) Vi vil gerne skabe et miljø, så 
hesteholdet er en nærværende og 
naturlig del af Bakkens liv – det skal 
være naturligt at andre børn og 
børnebørn kan komme og være med, 

hvis hestepigerne og drengene har 
hestene ude. 

Projektet kræver et samspil med 
Bofællesskabet – ikke økonomisk men i 
forhold til at en beslutning om, hvordan vi 
bruger markerne. 
Janni nåede at sælge det store hesteskur 
ude på marken inden den nye 
hestegruppe blev dannet, men det gør 
egentligt ikke så meget, fordi det på 
mange måder passer dårligt til det nye 
hestehold. Det er for stort og ligger så 
afsondret, at hestelivet har svært ved at 
blive en del af livet på Bakken – det bliver 
nemt et paralleltliv. 
Vi vil derfor gerne diskutere følgende på 
fællesmødet torsdag: (Der er ikke noget 
detaljeret forslag, fordi vi gerne lige vil 
høre stemningen inden vi begynder med 
det helt store). 
 

1) Hestegruppen får tilladelse til at 
opføre et hesteskur som er halvt så 
stort og væsentligt lavere end  det 
eksisterende. Det placeres oppe mod 
Dageløkkevej cirka 20-40 meter vest 
for græsplænen. 
 

2) Den sydligste stribe af marken 
omkring søen gøres til hestefold. En 
stribe op mod Strædet/Bofællesskabet 
holdes lukket af, så den jordfold som 
altid opstår omkring et hesteskur 
ligger ude på marken. Hestene skal 
så græsse i striben op mod 
Dageløkkevej og ude på en del af den 
eksisterende hestefold. Når søen er 
nede i den vedtagne størrelse, vil  der 
være fint plads til en fårefold rundt om 
søen med god afstand til bredden. 
 

3) Der etableres som planlagt en sti op 
mellem hegnet og Dageløkkevej.  
 

4) Rent teknisk er der tale om en 
interessegruppe. Bakkefamilier vil 
have førsteret til at komme med, 
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derefter familier fra hhv. Landsbyen 
og Wilhelmsvej.  

Selve designet af skuret vil være som en 
mindre udgave af det eksisterende, 
medmindre Bofællesskabet har andre 
ønsker til farver/materialevalg. I givet fald, 
at der er positive stemning for projektet, 
vil der naturligvis komme et sæt 
tegninger, som lever op til vores 
byggereglement. 
Vi ser frem til en åben og spændende 
debat om visionerne for brugen af 
markerne og dyrehold på Bakken. 
 
Med venlig hilsen 
 
Brigitte, Søren, Sofia, Johanna, Lene, 
Arne og Marie 
 
 
 

Hvem har lagt hvor 
mange dage? 
Bofællenavn Dato Tema Indsats 
Hus 1 
Bo 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Bo 1 
Christoffer 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Christoffer 1 
Lotte (1) 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Lotte (1) 1 
Hus 4 
Dan 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Dan 1 
Lotte (4) 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Lotte (4) 1 
Hus 6 
Jens A 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Jens A 1 
Lone 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Lone 1 
Morten 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Morten 1 
Niels 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Niels 1 
Hus 8 
Karen Sofie 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Karen Sofie 1 

Hus 9 
Anne-Dorthe 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Anne-Dorthe 1 
Hus 11 
Dorthe 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Dorthe 1 
Mik 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Mik 1 
Hus 13 
Erik 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
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Bofællenavn Dato Tema Indsats 
Antal arbejdsdage i alt for Erik 1 
Hus 19 
Torben H 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Torben H 1 
Hus 20 
Inge 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Inge 1 
Steffen 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Steffen 1 
Hus 21 
Hans 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Hans 1 
Jens E 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Jens E 1 
Kirstine 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Kirstine 1 
Hus 23 
Henrik 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Henrik 1 
Hus 24 
Mette I 
27-02-2011 Fælleshuset 1 
Antal arbejdsdage i alt for Mette I 1 
Antal arbejdsdage i alt 22 
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Hvem har lagt hvor mange dage?

Bofællenavn Dato Tema Indsats

1Hus

BoBoBoBo

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Bo

ChristofferChristofferChristofferChristoffer

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Christoffer

Lotte (1)Lotte (1)Lotte (1)Lotte (1)

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Lotte (1)

4Hus

DanDanDanDan

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Dan

Lotte (4)Lotte (4)Lotte (4)Lotte (4)

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Lotte (4)

6Hus

Jens AJens AJens AJens A

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Jens A

LoneLoneLoneLone

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Lone

MortenMortenMortenMorten

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Morten

NielsNielsNielsNiels

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Niels

8Hus

Karen SofieKaren SofieKaren SofieKaren Sofie

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Karen Sofie

9Hus

Anne-DortheAnne-DortheAnne-DortheAnne-Dorthe

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Anne-Dorthe

11Hus

DortheDortheDortheDorthe

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Dorthe

MikMikMikMik

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Mik

13Hus

ErikErikErikErik

27-02-2011 Fælleshuset 1
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Bofællenavn Dato Tema Indsats

Antal arbejdsdage i alt for 1Erik

19Hus

Torben HTorben HTorben HTorben H

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Torben H

20Hus

IngeIngeIngeInge

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Inge

SteffenSteffenSteffenSteffen

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Steffen

21Hus

HansHansHansHans

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Hans

Jens EJens EJens EJens E

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Jens E

KirstineKirstineKirstineKirstine

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Kirstine

23Hus

HenrikHenrikHenrikHenrik

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Henrik

24Hus

Mette IMette IMette IMette I

27-02-2011 Fælleshuset 1

Antal arbejdsdage i alt for 1Mette I

22222222Antal arbejdsdage i altAntal arbejdsdage i altAntal arbejdsdage i altAntal arbejdsdage i alt
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