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

        32. årgang   ·   Nr. 24  ·  24. juni 2012 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 
Sønd. 24. juni Hus 20 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. D. 8. sept. Hus 1 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Lørd. D. 6. oktober Hus 26C 
Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
 
 
 
Sidste Bakkanal inden sommerferien 
’ 
God sommer 
Redaktricen 
 
 

Sidste rengøring inden sommerferien 
sønd. d. 1. juli 
 
Karen Sofie + Frederik 
Elva 
Lisbet 
Gerda 
Kirstine 
David + Simon 
Mikael + Kristian 
Flemming 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
Helge fylder 49 år onsd. d. 27. juni 
Suzan fylder 41 år torsd. d.21. juni 
Christoffer fylder 11 år fred.d. 11. juli 
Hanne fylder 58 år lørd. D. 18. juli 
 
 

 
 
Tillykke 
 

 

Fantastisk Sankt Hans. 
 
Tusind tak til stamgruppe 2 for en særdeles 
vellykket videreudvikling på vores Sankt Hans 
koncept. Ideen med at samles i Fælleshuset 
bagefter og lave det om til en fest var genial. 
 
Mik 
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Kære Bofæller 
  
Det nærmer sig, at jeg bliver færdig med HF. 
Jeg skal op til min sidste eksamen på tirsdag. 
Skøøøøøøøøønt. Derfor vil jeg gerne invitere 
til åbent hus 
  
Tirsdag den 26. juni kl. 16-18.30 i hus 9. 
  
Kærlige hilsner 
  
Martine 
 
 
 
Kære bofæller 
  
På tirsdag kl. 16-18.30 fejrer vi, som I ved, at 
Martine har sin sidste eksamen. Måske bliver 
det regnvejr, måske ikke. Og der er lovet stiv 
kuling fra vest... 
  
Er der nogen, der har et læhegn og/eller en 
pavillon, vi evt kan låne, så vi kan skærme 
gæsterne lidt? Vi har kigget op på gårdens 
loft, og der ligger nogle stabler af brugte 
pavilloner, ikke i skønneste orden, formentlig 
bofællesskabets, men måske også private? 
  
Kærlige hilsner 
  
Hus 9 
 
 
 
 

Referat fra fællesmøde d. 20 juni 2012 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Dan 
 

2. Valg af referent 
 

Hus 15 var ikke mødt frem og der 
var ikke anmeldt 
erstatningsarbejdskraft. 

Kim blev valgt. 
Hus 15 må så overtage hus 8 

turen når denne opstår om ca. 24 
fællesmøde. 
 

HUSK nu at finde en anden når du 
ikke kommer til fællesmødet og du 
står som referent 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
    Godkendt 
 
4. Godkendelse af referat. 
    Godkendt 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 
    Ingen bemærkninger til diverse 
referater 
 
Olietanke 
Der er konstateret lidt - en lille bitte 
smule - olieforurening under Arnes 
tank. Der er undersøgelser i gang 
med relevante myndigheder. Mik 
følger sagen tæt. 
Der er alene denne tank der er 
forureningsproblemer med, resten er 
frikendt. 
 
6. Punkter til beslutning 
 
a. Forslag til mur mellem 7 og 8 
 
Adskillige på fællesmødet roste det 
glimrende forarbejde og materiale der 
er udarbejdet af hus 7 og 8. 
 
Flemming mener ikke at det er et 
afgørende kardinalpunkt for Bakkens 
forskønnelsesudvalg, da synligheden 
af muren er minimal. 
 
Ide/forslag fra Arne: Kunne der findes 
en længere teglsten som kunne 
dække 1½ sten bred mur i forbandt ? 
 
Beslutning. 
Det godkendes at der kan bygges en 
mur mellem hus 7og 8 mod mark. 
 
Model 1. Kan der findes en lang 
enkelt teglsten som er så lang at den 
kan række over en murbrede på 1½ 
sten. 
Model 2. At der bygges en mur så 
bred så muligt så den kan dækkes at 
en ”normal” teglsten. 
 
Model 1.er selvfølgelig den foretrukne 
model, men model 2 blev ligeledes 
godkendt som alternativ. 
 
b. Indkøb af rundt bord til syd torvet 
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Lene har desværre ikke kommet med 
et færdigt indkøbsforslag. 
Men vi besluttede at løbe et bord, og 
gerne meget gerne inden varmen og 
hyggen kommer.  
Bordet skal have samme robusthed – 
mindst - som det runde bord på 
marken. Lene Vind bevilges en 
ramme på kr. max. 5000 inkl. moms til 
indkøb af dette. 
 
c. Fældning af træ mellem stuehus og 
grisehus 
 
Gik det lidt hurtigt med beslutningen 
om fældning, eller skal det vurderes 
om det kan stynes og bevares på en 
smuk måde. 

 
Tvivlsomt om træets synlighedsværdi 
kan bevares hvis kronen af træets 
skal stynes. 

 
Pga. træets placering blev 
beslutningen at træets fældes 

 
7. Punkter til debat 
 
a. Placering af flaskecontainer. 
 
Her er der både støjhensyn samt 
belastningen af stien med den vist nok 
ret store lastbil, der er udfordringerne. 
Det blev besluttet at vi kun kommer 
flasker i container tidsrum 10 til 22. 
Og så må festerne prøve at tage dette 
hensyn. Lad flaskerne stå inden indtil 
10:00 dagen efter. 
 
Fsv. sti belastningen med lastbilen, 
kommer det med på det kommende 
cafe-møde, hvor det kan indgå i en 
helhedsløsning om skurområdet. 
Vigtigt at der ikke går for lang tid, 

således at vejen ikke ødelægges. 
 

b. administration af ventelister 
 

Den nuværende venteliste har vi haft i 
ca. 1½ år, og det har været et 
væsentligt element i 
hussalgsproceduren, og i 
hussalgsproceduren indgår 
ventelisten flere steder. 

 

Mette 24 og Mik har arbejdet med 
emnet fremtidig håndtering af 
venteliste, som jo også skal ses i lyset 
af Mik fratræder som 
ventelisteansvarlig. 

 
Flere synes ikke vi skal have 
kommissorium for administration af 
venteliste. I stedet skal giver de folk 
der arbejder med opgaven en vist 
frirum og tillid. Vi skal passe på at det 
ikke bliver for besværligt og for 
bureaukratisk at være ansvarlig for en 
opgave på Bakken. Alle der tager en 
opgave og alle der løfter en opgave 
for bofællesskabet gør det af bedste 
bofælle mening og for vores alles 
sammen bedste skyld. 
Vis respekt om dette, rock, love og 
understanding – peace sisters and 
brothers. 

 
Vi tror og stoler på hinanden, så 
arbejdet foregår i tillid mellem de 
ventelisteansvarlige og dem der 
sælger hus, jvf. hussalgsproceduren 
og selvfølgelig bestyrelsen og 
bofællesskabet. 

 
Inge og Sara vil gerne bestyrer 
ventelisten i fremtiden og der bliver en 
glidende overgang sammen med Mik. 
Inge og Sara vender tilbage til et 
kommende fællesmøde med oplæg 
om hvordan de administrerer denne 
nye og spændene opgave. 

 
Vi siger tak, mange tak til Mik for den 
store indsats. 

 
 

c. Ønske om skur og drivhus og evt. 
incl. inddragelse af fællesjord (v/hus 3 
). 

 
Lidt tricki sag, idet der ligger et stykke 
”fællesjord” bag ved det nuværende 
skur mellem 2 og 3. Hvorfor dette 
stykke jord er fællesjord er en 
spændende Bakkehistorie som Mik 
ville kunne fortælle til dig der ikke var 
med på dette fællesmøde 

 
Vigtigt at fyrgruppen er enige om 
fordelingen af det nuværende skur, 
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samt fremtidig ny skurløsning. En 
løsning skal også tage hensyn til den 
ukendte fremtid. Det skal være klart 
hvilke skurrettigheder de enkelte huse 
har.  

 
Fsv. angår muligheden for at 
”fællesjorden” kan indgå i en ny 
skurløsning, siges det et foreløbigt ja 
til dette på fællesmødet, hvis 
fyrgruppen er enig i dette. Endelig 
beslutning skal tages på et 
kommende 
fællesmøde/generalforsamling idet 
der måske er tale om et ”mageskifte”. 
Men det er ikke at jorden er fællesjord 
på dette område der er en udfordring, 
det tilsagn har hus 3 og fyrgruppen. 

 
Så proceduren er nu at hus 3 nu går 
videre med fyrgruppen og så kommer 
der selvfølge de mere udførlige 
forslag om skurets størrelse, højde og 
drøjde, nabohørringer og 
fremlæggelse osv.  

 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver 
 
a. Cafeaften 
Der er ikke sket alt for meget, men der 
kommer en indkaldelse til et møde 
medio/ultimo august. 

 
 

b. Sct. Hans 
 

Det bliver godt, og der bliver kaffe og 
cognac og flødeskum og whisky og 
dans, dans, dans 

 
c. Gårdgruppen 
Der er ikke sket noget, der kommer til 

at ske noget, her må Kim S. til at tage sig 
sammen. 

 
d.Bakkenweekend (trivselsweekend) 

 
Den er der styr på, så husk at tilmelde 
dig og din familie. Det bliver super 
mad, superdupper aktiviteter, som du 
selv bliver en del af, og vi slutter på 
Bakken med endnu bedre mad og 
samvær. 

 
 

9. Eventuelt 
Er det muligt at fjerne betondækslet 
oppe ved gården ? Måske denne 
opgave indgår i de kommende 
debatter om de større 
prioriteringsopgaver v. Arne mf. 

 
Cykeltyveriernes omfang er 
voldsomme og det sker om natten. Vi 
skal holde øje og ører åbne 

 
Sara opfordrede til at vi spiser til tiden, 
og at det ikke kun er madholdets 
ansvar, men ikke mindst dem spiser 
ansvar. Kom til tiden, slap lidt af, syng 
en sang og så er den dejlige varme 
mad klar. 
 
Anne Dorte kunne godt tænke sig en 

debat om prisen på madprisen i fælleshuset. 
 

AnneLise har et ønske om en 
vegetarisk elementer kunne komme 
med i denne debat og evt. faste 
fiskedage. 

 
Dette igangsatte endnu en rigtig 
spændene debat om mad. Et dejligt 
emne med mange holdninger og 
synspunkter. Der var vist kun en eller 
to der ikke havde en holdning til det 
kulinariske. Her skal alene nævnes 
økologi og kød økologi, dyrevelfærd, 
gluten allergi, er æg et animalsk 
produkt eller må det indgå i en 
vegetarret, er man speltfanatiker eller 
skal lammene slagtes ved nymåne. 

 
Vi kan alle glæde os til denne 

spændende debat i efteråret. 
 
Og så var det slut på sandsynligvis 
det sidste fællesmøde inden sommer. 
Et godt møde med sunde holdninger, 
gode synspunkter og mange glade og 
flinke bofæller. 
 
Kim S. 
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Kære Bofæller. 
 
Jeg ser nu, at der er et kommissorium til den 
nye Ventelistegruppe i Bakkanalen. Da jeg 
grundet mega travlhed på hjemmefronten 
øjensynlig ikke nåede at kommentere Mette 
Jensens oplæg i tide, sender jeg her mit 
forslag, der tager udgangspunkt i hendes. 
 
Forskellen er, at jeg lægger mere op til et 
egentligt kommissorium end til en fastlagt af 
ramme/procedure.  Uanset hvad, så trækker 
jeg mig fra arbejdet som Ventelisteansvarlig. 
Som ved mine øvrige tilbagetrækninger, står 
jeg selvfølgelig til fuld rådighed for de 
personer, der melder sig ind på opgaven:) 
 
HIlsen, 
Mik 
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Kommissorium for den ventelisteansvarlig 
 
Formål 
At få implementeret rollen som Ventelisteansvarlig fra den netop vedtagne hussalgsprocedure. 
I forbindelse med, at Mik trækker sig som Ventelisteansvarlig anbefaler bestyrelsen, at der etableres 
en Venteliste-gruppe på 1-3 personer, der skal stå for: 

A.  Administration af ventelisten 
B.  Markedsføring via hjemmesiden og nyhedsbreve (e‐mail) 2‐3 gange årligt. 
C.  Salgsarbejdet med ”daglig” besvarelse af info@bf‐bakken.dk, invitation til besøg etc. 
D.  Rundvisning af interesserede personer. 

 
Gruppens arbejde vil bestå af nogle etableringsopgaver samt et sæt løbende opgaver. 
Etableringsopgaver: 

1.  Udarbejde oplæg til Fællesmødet, der beskriver de konkrete informationer, som skal benyttes i 
forbindelse med administrationen af ventelisten. Oversigten over disse informationer lægges ud på 
den interne hjemmeside. 

2.  Sammen med bestyrelsen udarbejde en procedure for selve screeningen af interesserede personer 
til ventelisten herunder, hvilke information vi skal have for at skrive dem på og dels vores ønsker 
om supplerende informationer. Proceduren lægges ud på den interne hjemmeside. 

3.  Få fastlagt hvordan bestyrelsen ønsker af ”anvende” /samarbejde med den ventelisteansvarlige 
4.  På baggrund af dette få fastlagt alle de data, som er nødvendig i IT‐systemet for at kunne ”levere 

varen” til bestyrelsen og Fællesmøderne. 
5.  Få etableret og dokumenteret et IT‐system, der kan stå for administrationen af ventelisten. 

 
Løbende opgaver udover punkt A-D ovenfor: 

I.  Alle kontakter fra interesserede (via hjemmesiden eller på anden måde) skal løbende registreres i 
IT‐systemet. 

II.  Informationerne i IT‐systemet skal ’renses’ med jævne mellemrum, sådan at personer, der har 
fundet noget andet at bo i, ikke mere er interesserede, er blevet skilt etc., ryger ud. 

III.  Der udformes en liste til Bakkens interne hjemmeside med oplysninger i anonymiseret form (uden 
navn, adresse, e‐mail, tlf) om alle interesserede med angivelse af de aktuelle screeningskriterier. 

IV.  Derudover udformes der en prioriteret liste, som kun rummer de familier, der lever op til Bakkens 
aktuelle prioritering. 

V.  Gruppen skal have en kontaktperson til bestyrelsen. 

 
Mik 
 
 
 
 


