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Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                     Redigeres af bofæller 

        32. årgang   ·   Nr. 24  ·  19. august 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: 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
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 2013: 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 26.august 
Stamgruppe 1 
 
Anne Dorthe + Martine  
Lotte 4 
Suzan 
Lise  
Henrik 3 + Alexander 
Niels 
Torben  H 
Hans + Esther, Jens 
 
 
Fødselsdage: 
Brigitte fylder 39 år lørd. d. 25. auust 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 130, juli 2012, har testet: 
Solcremer, Babyalarmer, Basmatiris, 
Autostole, Kogeplader. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
 
Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk 
og skriver 362015 i feltet ’brugernavn’ og 
3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15) 
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Kære bofæller. 
 
Tusinde tak fordi i var med til at fejre mig på 
min store dag som student. Tak til jer der 
kunne være med på dagen. og tak for alle de 
dejlige gaver, som jeg har nydt godt af siden.  
 
kærlige hilsner Martine 
 
 
 
Brænde 
Jeg bestiller snart brænde. Hvis nogen skal 
have noget med, så sig til senest næste 
søndag. 
Et tårn ask koster 1.700 inkl. levering - måske 
mindre, hvis vi bestiller mange :-)  
Se her: http://www.dkbrænde.dk/aktuelle-
tilbud/ovntorret-ask-lufttorret-ask.html 
Hans 
 
Lige en søndag morgen-hilsen til 
blommeglade bofæller. 
  
Vores træ bugner - efter at vi selv har fyldt 
fryseren, spist os mætte i blommekage og 
bagt til loppemarkedsgæsterne. 
Kom og pluk, de er gode! Efter næste 
vindpust er de på jorden. Når du har plukket 
og spist dig mæt, kan du holde siesta dig i 
den mexikanske hængekøje under træet. 
  
Hans 
 
 
 
Kirsebærtræ i frugthaven fældes 
Forslag til næste  fællesmøde 
Kirsebærtræet har vokset sig højt og bredt. 
Det skygger så meget for nabohusene, at 
man kan undre sig over at beboerne ikke for 
længst har gjort vrøvl . Desuden dominerer 
det de nærmeste æbletræer, og mig bekendt 
har det aldrig kastet frugter af sig. Alt i alt vil 
vi nok gøre både os selv og vores tålmodige 
naboer i Skeltoften en tjeneste ved at fælde  
træet  på kommende arbejdsweekend. 
Erik 
 
 
 
 
 

Fælles arbejde skaber fælles værdi 
Tilmeldingsseddel til arbejdsweekenden d. 
15-16.september er hængt på opslagstavlen. 
Deadline for tilmelding er fred. d. 24 august. 
Vi minder om vores vedtagelse om at vi hver 
især erlægger 4 arbejdsdage årligt. Og at 
flere vil blive modtaget med kyshånd.  
Da det er helt afgørende for planlægnings-
gruppens muligheder for at tilrettelægge 
dagene bedst muligt, at vi i god tid ved hvem 
der deltager, og hvornår, forsøger vi os 
denne gang med en frameldingsmodel, idet vi 
på forhånd har tilmeldt alle bofæller, voksne 
som børn og unge. Det vi så beder jer om er 
blot, inden deadline, at tage stilling til jeres 
deltagelse.  
Framelding sker ved overstregning af navn 
under de enkelte datoer.  Har man ikke 
streget sig er man tilmeldt. Såre enkelt, nemt 
og overskueligt – håber vi. 
Erik 
 
 
 
Bofællesskabet Bakken 
Referat af bestyrelsens møde torsdag 
d. 16. august 2012 
Til stede 
Kirstine, Steffen, Dan og Erik. Mette 15 
fra pkt. 14. Afbud fra Mette 24 og Maria 
(suppl.).  
Mødeleder  
Kirstine 
Referent  
Dan 
 
Pkt. 1 – Evaluering af fællesmødet 20. 
juni  
Den del af bestyrelsen, der deltog i 
fællesmødet, kunne tilslutte sig Kirstines 
generelle vurdering af mødet som godt, 
konstruktivt og præget af tillid og vilje til 
pragmatiske løsninger. For at sikre, at 
fællesmøder kommer godt i gang og starter til 
tiden, mødes bestyrelsen for fremtiden et 
kvarter før fællesmødet starter. Kirstine hører 
Mik, om han umiddelbart inden næste 
fællesmøde vil give bestyrelsen en lille 
indføring i teknologi-opsætning i fælleshuset. 
Pkt. 2 – Forhandlingerne med 
Strandgårdsvej 
Forhandlingerne er nu kommet i en 
konstruktiv gænge, og et snarligt aftaleudkast 
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vil først runde bestyrelsen og derefter komme 
på et fællesmøde. 
Pkt. 3 – Fælles fest med Skeltoften 
De har spillet ud med forslag om en dato i 
januar og har snakket om at hyre band. Der 
er behov for at få afklaret ambitionsniveauet 
med dem. Bestyrelsen drøftede asfaltbal 
contra indendørs fest osv., som også har 
betydning for datoen. Vi meddeler på 
fællesmødet, at stamgruppe 1 har opgaven, 
og at det skal være et udendørs arrangement 
i juni eller august. 
Pkt. 4 – Status olietanke 
For at få styr på om der skal findes penge 
uden for budgettet, beder vi kassereren om at 
give en økonomisk status om forventet mer-
/mindreforbrug på de enkelte konti på næste 
bestyrelsesmøde.  
Pkt. 5 – Hus 1 
Der er en familie fra ventelisten som kommer 
på besøg 2. gang nu. Hvis de hopper fra, 
tager bestyrelsen kontakt til hus 1 for at 
snakke om eventuel iværksættelse af 
yderligere salgsfremmende initiativer. 
Pkt. 6 – Café-aften 
Steffen orienterede om forberedelserne jf. 
oplægget i Bakkanalen. Der var enighed om 
at supplere processen beskrevet i 
Bakkanalen med et fællesmøde om 
økonomiske prioriteringer inden cafémødet i 
december. 
Pkt. 7 – Revision af Bakkens 
telefonliste 
Dan har opgaven og gør det snarest.  
Pkt. 8 – Bestyrelsens brug af 
hjemmesiden til dokumenter 
Bestyrelsen snakkede om effektuering af en 
beslutning i den tidligere bestyrelse om 
løbende at lægge dagsordener, referater og 
materiale til fællesmøder m.v. på 
hjemmesiden. Kirstine og Dan tager en snak 
med Lise og Hjørdis om sagen. Fremover 
bliver det et fast punkt på 
bestyrelsesmøderne at vurdere, om der er 
ting siden sidste bestyrelsesmøde, der skal 
på hjemmesiden. 
Pkt. 9 – Planlægning af møder og 
arrangementer i 2013 
Bestyrelsen besluttede følgende datoer: 
Fastelavn*:  Søndag d. 3.2. 
Arbejdsdag: Søndag d. 3.3. 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 25.-26.5. 
Opfølgningsdag: Søndag d. 2.6. 
Skt. Hans*: Søndag d. 23.6. 

Bakkeweekend*: Lør/søn d. 24.-25.8. 
Arbejdsweekend: Lør/søn d. 14.-15.9. 
Opsamlingsdag: Søndag d. 22.9. 
1. søndag i adv.*: Søndag d. 1.12. 
3. søndag i adv.*: Søndag d. 15.12. 
Nytårsaften*: Tirsdag d. 31.12. 
* = stamgruppeopgave. Fordeling på 
stamgrupper fastsættes senere. 
Hertil kommer en endnu ikke datofastsat fest 
med Skeltoften, som også bliver en 
stamgruppeopgave. 
Vi vender beslutningen på næste 
fællesmøde, men fælleshuset er hermed 
allerede nu booket de nævnte datoer. 
 
Kirstine laver til næste bestyrelsesmøde et 
forslag til datoer for bestyrelsesmøder, 
fællesmøder og generalforsamling i 2013. 
Pkt. 10 – Taletidskort til brug for 
anliggender vedr. BB 
Det blev besluttet at anskaffe et taletidskort, 
som alle kan bruge. Erik lægger telefon til. 
Den opbevares og kan lånes hos Erik. 
Pkt. 11 – Overdragelsesmiddag 
En vanskelig øvelse, som forhåbentlig bliver 
lettere, når vi nu også inddrager fredage og 
søndage i september. Hvis alle ikke kan, må 
det blive der, hvor flest mulige kan. 
Pkt. 12 – Dagsorden til fællesmødet 
torsdag d. 30. august 
 
Nyt fra bestyrelsen 
a) Datoer for møder og fælles arrangementer 

i 2013 
b) Status vedr. olietanke 
c) Taletidskort til BB-samtaler 
d) Dokumenter på hjemmesiden 
e) Fest med Skeltoften 
f) Tilbygning hus 2 

Punkter til beslutning 
a) Aftale med Strandgårdsvej 
b) Forslag fra Ole vedr. opfyldning af 

olietanke (forslag rundsendt af Ole EP) 
c) Fældning af kirsebærtræ i æblelunden 

(der kommer oplæg fra Erik i Bakkanalen) 
d) Indkøb af kædesav (der kommer oplæg fra 

Erik i Bakkanalen) 

Punkter til debat 
a) Asfaltreparation (der kommer oplæg fra 

Arne i Bakkanalen) 
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Udvalg og opfølgning på opgaver 
a) Vedligeholdelsesudvalget 
b) Café-udvalget 
c) Svelleudvalget 
d) Ventelisteudvalget 
e) Gårdudvalget 

Pkt. 13 – Ansvar i f.t. fælles ejendom 
Udskudt til næste møde 
Pkt. 14 – Hus 2 
Kirstine kontakter byggeudvalget og hører, 
om de har været inde over hus 2's tilbygning. 
Hvis ikke tager Kirstine og Erik sammen med 
byggeudvalget kontakt til Peter.  
Efter bestyrelsesmødet er det konstateret, at 
hus 2 fik godkendt et byggeprojekt på 
fællesmødet den 10. oktober 2001. Forud 
herfor var sagen drøftet på to fællesmøder 
den 19. juni og den 30. august og behandlet 
af byggeudvalget efter de dengang helt nye 
retningslinjer. Der var foretaget nabohøring, 
og tegninger mv. var offentliggjort.  
Det er nu aftalt med Peter, at han sætter 
tegningerne op i fælleshuset, og at 
fællesmødet får en orientering den 30. august 
2012. 
Pkt. 15 – Eventuelt 
Mette 15 er kontaktperson fra bestyrelsen i 
f.t. ventelisteudvalget. 
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Fællesmøde 
Torsdag den 30. august 2012 kl. 20.30 

 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Referent 
Det er hus 16's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde  
Referat af fællesmødet d. 20. juni er sendt ud med Bakkanal nr. 24 d. 24. juni 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 
a) Spørgsmål til referater fra bestyrelsesmøder 
b) Datoer for møder og fælles arrangementer i 2013 (se ref. fra best.mødet 16.8.) 
c) Status vedr. olietanke 
d) Taletidskort til BB-samtaler 
e) Dokumenter på hjemmesiden 
f) Fest med Skeltoften 
g) Tilbygning hus 2 
 
6. Punkter til beslutning 
a) Aftale med Strandgårdsvej 
b) Forslag fra Ole vedr. opfyldning af olietanke (forslag rundsendt pr. mail af Ole EP) 
c) Fældning af kirsebærtræ i æblelunden (der kommer oplæg fra Erik i Bakkanalen) 
d) Indkøb af kædesav (der kommer oplæg fra Erik i Bakkanalen)  
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at punkterne b), c) og d) ikke opfylder reglerne om debat inden 
beslutning, men har under hensyn til det tidsmæssige aspekt taget med dem til beslutning nu. Hvis 
nogen er uenige i bestyrelsens vurdering, så giv os et praj inden fællesmødet.  
 
7. Punkter til debat 
a) Asfaltreparation 
 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver 
a) Vedligeholdelsesudvalget 
b) Caféudvalget 
c) Svelleudvalget 
d) Ventelisteudvalget 
e) Gårdudvalget 
 
9. Eventuelt 
 
Vel mødt - bestyrelsen 
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Bakkeweekend den 25.8 
 

Skovtur med madkurv til fællesbuffet. Vi giver den hele armen i bedste 

Krøyerstil  
 Vi regner selvfølgelig med godt vejr, men hvis ikke, må I iføre jer regntøj 
og gummistøvler – og står det ned i stænger (heldags), har vi også en 
løsning på det. 
Vi sejler med udflugtsbåd over Esrumsøen og slår picniclejr under Kongens 
Bøge med musik, dans og leg.  
Om aftenen er der middag, fest og dans i fælleshuset.  

 
 
 
Program lørdag: 
Afgang fra P pladsen i egne biler kl. 9.00 
(Helge/ Inge og Bo/Lotte kører direkte til K.B. med div. fællesgrej) 
Afgang fra Skipperhuset  kl. 9.30 
Ankomst Kongens bøge  ca. kl. 10.30 
Velkomstdrink, frokost , leg og aktiviteter 10.30 – 15.00 
Afgang Kongens Bøge ca. kl. 15.00 
Tilbage på Bakken ca. kl. 16.00 
Middag og fest  i fælleshuset  18.30 -  ?? 
Program søndag: 
Fælles oprydning og rengøring fra kl. 11.00  
 
 
Praktiske oplysninger, skovturen 
Kongens Bøge rummer både en større åben plads med borde, bænke og grill  
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samt en mindre plads  med  pavillon og 2 griller under skyggefulde 
bøgetræer. Der er ikke offentlige toilet; men evt. i særlige tilfælde 
toiletadgang  i Fændrikhus ca. 300 m fra pladsen. Der er adgang til 
drikkevand ved Graverhus ca. 400 m fra pladsen.  
 
 
Fordeling af opgaver 
Stamgruppe 3 : sørger for pølser , chicken wings, brød  og div. tilbehør til 
grillen. Desuden  basisting som skraldeposer, køkkenruller,  toiletpapir, 
feltspade, falckkasse  m.m. 
 De enkelte huse medbringer selv  til eget brug : Service, bestik, 
drikkevarer, kaffe og hvad man ellers  måtte have brug for af tæpper, 
duge, paraplyer , myggebalsam m.m. til en skovtur.  
Hvert af husene 1-17 ( ex. hus 14)  medbringer desuden  til fællesbuffet en 
fyldig  salat til mindst 4 personer 
Hus 14 bager flute til 70 pers. Aftal selv evt. biltransport af flutes. 
Husene 18-26 medbringer kage til fælles kaffebord til sammenlagt 70 pers. 
(i snit 8 pers. pr. hus, hvis det altså er sådan man gør det) 
Hver af stamgrupperne  2,  4 og 6 planlægger en leg eller aktivitet til 
udførelse i skoven.  Aftal  selv evt. biltransport af rekvisitter. 
 
 
 
Praktiske oplysninger, middag og fest: 
Drikkevarer og godt humør medbringes. Fadøl kan kan købes. 
Hver af stamgrupperne 1 og 5  forbereder et festligt indslag (  musik til 
dans ?). 
De 2 biler der kører direkte ud til P pladsen 1,5 km. fra Kongens Bøge har 
ikke mulighed for at transportere andet end det allernødvendigste til fælles 
brug. Derfor er husene hver især selv nødt til at transportere egen 
madkurv og skovtursgrej, incl. fortæring til fællesbufferne. 
Udgifter til fællesbuffeten dækkes af de enkelte huse, da der ikke er plads i 
fællesbudgettet. 
Evt. udgifter til rekvisitter i begrænset omfang refunderes, hvis man 
stikker Mette en nota.  
 
Med venlig hilsenStamgruppe 3  
 
 


