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

            31. årgang                  Nr. 23          13. juni 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 7. juni 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 21. juni  
Tirsdag d. 30. august 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 18. juni Hus 4 
Lørd. D. 19. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd. D. 13. august Hus 20 
Lørd. D. 27. august Hus 10 
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 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 14. april 2010 Hus 19 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Rengøring sønd. d. 19. juni kl. 10 
Stamgruppe 3 
Henrik + Oliver 
Kirstine (formand) + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
Fødselsdage: 
Jens (21) fylder 9 år sønd. d. 19. juni 
Ole E.P fylder 55 år sønd. d. 19. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Mobiltelefon købes 
Sidst jeg manglede en mobil, stod Lotte (1) 
klar til at hjælpe. I sidste uge kom jeg så til at 
hoppe i en svensk skovsø med mobilen i 
lommen, så jeg spørger igen: Hvem har en 
telefon, som jeg kan købe? SU hurtigst 
muligt. 
Hans 
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Brænde brænde og atter brænde.  
 
Jeg vil gerne rydde op bag ved fælleshuset.  
 
Da jeg synes vi har meget brænde vil jeg 
forslå at dem der kunne tænke sig de 
resterende stammer tager dem til egen have. 
Alternativt kan vi bruge dem til sct. hans 
bålet.  
 
Derudover vil jeg gerne bære de resterende 
materialer oppå materialepladsen.  
 
Det ser så rodet ud. Hvem ejer stativ til 
brænde savning? 
 
Sig til hvis der er andre planer. 
 
Suzan.  
 
 
 
 
KONKURRENCE VEDR. UDBYGNING 
AF HUMLEBÆK SYD 
  
Kommunen har besluttet, at der skal 
udskrives en konkurrence om forslag til 
udbygning af Humlebæk Syd,  
  
Man kan læse mere herom på 
http://www.fredensborg.dk/via49338.html 
  
F.eks. fremgår det, at konkurrencen 
udskrives den 15. juni kl. 17 ved et offentligt 
møde på Rådhuset. 
  
Det ville være godt, hvis et par bofæller har 
mulighed for at tage derhen, så vi er 
velinformeret fra starten. 
  
Kh Kirstine 
 
 
 
Baggrund til punkt 5 på dagsorden til 
fællesmøde 21. juni 2011 – vedrørende 
logo. 
Den tidligere bestyrelse har haft en dialog 
med Peter Frölich på Wilhelmsvej om 
udarbejdelse af et forslag til Bakkens 
logo. Peter, der arbejder professionelt 
med branding, reklamer osv. , har tilbudt 

at lave et logo til Bakken – gratis. Til brug 
herfor har han stillet bestyrelsen nogle 
spørgsmål, som Arne og Bo har besvaret.  
Det er vigtige spørgsmål, som vi sagtens 
kunne diskutere længe og meget. Det er 
dog ikke meningen i denne omgang – og 
heller ikke nødvendigt, da svarene blot 
har været inspiration for Peter og ikke 
skal offentliggøres e.l. Behandlingen på 
fællesmødet vil derfor som udgangspunkt 
være en orientering med mulighed for at 
stille opklarende spørgsmål eller komme 
med kommentarer.  Selve logoet 
forventes at blive præsenteret af Peter på 
fællesmøde efter sommerferien. 
 
A/ Hvem skal interessere sig for 
bofællesskabet Bakken? Hvem skal I 
kommunikere med/ til? Nye købere, 
kommunen, naboer? 
 
 Logoet er til vores hjemmeside, og 
dermed er den primære målgruppe 
ekstern - og først og fremmest potentielle 
nye bofæller. Det er derfor vigtigt, at 
logoet kan "læses" uden forhåndsviden. 
 
B/ Hvad er missionen for 
bofællesskabet Bakken (Mission er 
hvad I gør i dag så beboerne får 
opfyldt deres værdier ved at bo i 
bofællesskabet.) 
 
 Kort og godt: Et forpligtende fællesskab. 
 
 C/ Hvad er jeres vision? Skal Bakken 
have den udformning, som den har i 
dag? Er det den sammensætning af 
mennesker, som bor på Bakken i dag, 
som skal bo i bofællesskabet Bakken i 
morgen? Om 10 år? 
 
 Visionen er, at Bakken om 10 år skal 
være som en gammel spansk landsby, 
hvor ungerne render rundt i strædet, 
mens nogle af de gamle sidder og hygger 
sig. Pludseligt kommer de unge og 
forældrene hjem - og det hele fungerer i 
sin egen harmoni, fordi der er plads og 
rum til alle, som vil yde et bidrag. 
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 D/ Hvad er jeres værdigrundlag? 
 
 Bakken skal rumme: Fællesskab, ansvar, 
respekt for andre, modet til at stille krav til 
hinanden og omsorg. 
 
 E/ Hvad er personligheden i 
bofællesskabet Bakken (beskriv det 
som du vil beskrive en person) 
  F/ Hvad differentierer Bakken fra 
andre bofællesskaber, andre måder at 
bo på? Traditionelle/ utraditionelle. 
 
 Bakken adskiller sig fra 
parcelhuskvarteret på grund af 
fællesskabet og fra kollektivet, fordi der 
bevidst er skabt et rum for det private. Du 
kan låse din dør, når du og din familie 
bare vil være i fred. 
 
 G/ Er der nogle emotionelle fordele 
ved at bo i bofællesskabet Bakken? Er 
der nogle funktionelle fordele ved at 
bo i bofællesskabet Bakken? 
 
 De emotionelle fordele handler om 
tryghed og højt til loftet. Det giver tryghed 
at have 80 mennesker omkring dig, som 
bekymrer sig om dig og er klar til at 
hjælpe dig. Det giver muligheder, at du 
har 80 mennesker kompetencer og hjælp 
at trække på, 650 kvadratmeter 
fælleshus, en gård og 10 tønder land - 
eller for den sags skyld en masse huse 
du kan låne til dine venner i julen eller i 
sommerferien. Der er en grund til, at 
Bakkebørn er kendt som de frygtløse, der 
tror alt kan lade sig gøre. Hvor svært kan 
det være at lave mad til 100 - det har vi 
da prøvet før - så vi kunne vel også lave 
mad til 500 
 De funktionelle fordele handler rigtig 
meget om spiseordningen, fordi vi ikke 
bruger alt vores tid på indkøb, 
madlavning og opvask. Men det handler 
også om muligheden for at låne og dele 
ting - eks. biler. 

 H/ Hvad har bofællesskabet Bakken et 
ejerskab på? Et symbol, en farve...en 
holdning? 
 
Det forpligtende fællesskab. Det betyder 
f.eks., at det også er ”fællesskab” at gøre 
rent en søndag morgen, når du har 
tømmermænd, eller hellere ville stå på 
golfbanen, eller hvad du nu laver. 
 
Kirstine 
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde 7. juni 
2011 
Til stede: Anne-Dorthe, Bo, Erik, Kirstine og 
Mette I. 
 
1. Referent og referatsystem  
Anne-Dorthe referent d.d. Steffen og AD 
kontakter Mik mhp oplæring I den tidl. 
bestyrelses referatsystem 
 
2. Vejafslutning Strandgårdsvej 
Kirstine og Arne er i gang med en forhandling 
om afslutning af Strandgårdsvej og de 
økonomiske og praktiske aspekter heraf. På 
fællesmøde 21/6. 
 
3. Fældning af 2 træer ved køkkenhaver 
Arne og Kirstine skal mødes med 
repræsentanter fra Skeltofte 
Grundejerforenings bestyrelse 14. juni. 
 
4. Vedligeholdelse af æblelund og 
svellemur mod nord 
Steffen følger op ift den gruppe, der blev 
nedsat på fællesmødet 
 
5. Plan for snerydnig/sag vedr.  bidrag til 
vinterrydning 
Bo sender mail til JM om, at han og Arne 
deltager i møde med JM i august 2011. Her 
diskuteres også andre uafklarede forhold (fx 
mgl dræning af vej mod Landsbyen, der giver 
overisning om vinteren; utilstrækkelig 
kloakring ved udkørsel til Teglgårdsvej, 
hvilket giver søer ved regnvejr; mgl skiltning, 
hajtænder og advarsel om cyklister ved 
udmunding af cykelsti) 
6 og 7. Logo og hjemmeside 
På næste fællesmøde fremlægges til 
orientering den dialog, Bo og Arne har haft 
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med Peter Frölich som grundlag for 
udformning af logo. Desuden drøftelse af evt. 
samarbejde med Peter F. om Bakkens 
hjemmeside. På fællesmøde efter 
sommerferien præsenterer Peter F. sit forslag 
til logo og de tanker, der ligger bag.  
 
8. Bankskifte 
Der er forhandlinger i gang mhp at skifte til 
Nordea. Der arbejdes bl.a. på at få en samlet 
ud-/indlånskonto, som både rummer 
opsparing og mulighed for en 
trækningsrettighed (kassekredit). Bo 
kontakter banken. Tages op på næste 
fællesmøde mhp at godkende bankskifte. 
 
9. Månedlig GEF-betaling 
Mette foreslår, at vi overgår til månedlig GEF-
indbetaling med et fast beløb, som banken 
kan overføre. Dette suppleres af fx 
kvartalsvise reguleringer for nytår, 
varmeregulering, øl, solvarme o.l. Det vil 
betyde, at der betales et mindre beløb oftere, 
men at den enkelte bofælles bank kan stå for 
overførslen og dermed en reduktion af 
kassererarbejdet.  På fællesmøde. 
Samtidig ønsker vi en klargørelse af afgiften 
ved for sent indbetalt GEF.  
 
10. Bakkevinduer 
Anne-Dorthe sender Jørgens indscannede 
tegninger til godkendelse i byggeudvalget.  
 
11. GEF 
Diskussion af proceduren ved skyldig GEF, jf. 
også pkt. 9.  
 
12. Opfølgning på åbent hus 
Der kom 4 familier på dagen + 1 familie 
senere. Kirstine følger op på familien med de 
tre piger, Erik følger op på kollega Line. Vi 
tilstræber, at de kan komme herop og spise 
inden sommerferien. 
 
13. Højttalere 
De gamle er i stykker og kan få nye 
basenheder for ca. 750 kr. Kristian Ullum har 
et forslag om, at Bakken køber hans to 
højttalere for i alt 2.000 kr. På fællesmøde. 
 
14. Jannies hesteskur 
Er næsten fuldt nedtaget nu. Der resterer 
fliser, som kan samles ind til brug på fælles 
arealer eller til bofællers private brug.  
 

15. Opgavelisten 
Skal revideres – kommer på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
16. Nyt hesteskur 
Arne har hængt en skitse til nyt hesteskur op i 
fælleshuset fra den nye interessegruppe. 
Gruppen skal præsentere forslaget på næste 
fællesmøde.  Flemming indtræder i 
byggeudvalget som suppleant for Arne i 
denne sag. 
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Fællesmøde 
Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 20.30 

1. Valg af ordstyrer  
2.  Referent. Hus 3 – finder selv afløser, hvis de ikke kan komme ☺ 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 
5. Nyt fra bestyrelsen 

• Spørgsmål til bestyrelsens referater 
• Evaluering af Åbent Hus-arrangement 29. maj 
• Orientering om samarbejdet med Peter Frölich om udarbejdelse af forslag 

til logo til hjemmeside mv. 
• Orientering om skyldig GEF 

6. Punkter til beslutning 
• Henvendelse fra Skeltofte om skyggende træer ved køkkenhaver (Kirstine 

og Arne) 
• Værktøjsskab i kælder (Arne og Erik) 

7. Punkter til debat 
• Vejafslutning Strandgårdsvej (Kirstine og Arne) 
• Bankskifte (Mette 24) 
• Ændring af GEF-indbetaling (Mette 24) 
• Højttalere – reparation af de gamle basenheder til ca. 750 kr. eller køb af 

Kristian Ullums højttalere for 2.000 kr. (Erik og Kristian) 
• Gårdhaven (Erik) 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver 
• Præsentation af hestegruppens forslag til skur inden byggeudvalgets 

behandling af sagen 
• Skt. Hans 
• Trivselsweekend 

9. Eventuelt 
 
Vel mødt - Kirstine 
 


