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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. 35          9. oktober 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Lørd. D. 19. november Hus 14 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 3 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Lørd. D. 12. november Hus 12 
Lørd. D. 19. november Hus14 
Lørd. D. 26. november Hus 20 18år 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/Stgr. 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 2 
 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
 
 
 
 
 
 
 
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. 16. okt. kl. 10 
Stamgruppe 1 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 12 år onsd. d. 12. oktober 
 

 
 
Tillykke 
 
 
For TV-intereserede 
 
Kære TV-venner 
 
Pr. 3. oktober 2011 er der kommet et nyt 
tilbud fra vores Tv-leverandør YouSee. Nu er 
der mulighed for at købe individuelle 
kanalpakker. Der kan vælges mellem 70 
kanaler og der skal som minimum vælges 4 i 
forskellige prisklasser. Prisen er mellem 10 
og 40 kr. pr. kanal pr. måned. 
 
Det lyder jo umiddelbart mere fleksibel end 
de nuværende 2 valgmuligheder stor eller lille 
pakke. 
 
MEN  det forudsætter at du har et CA-Modul 
eller digital boks, du skal have et Yousee Kort 
og dit fjernsyn skal understøtte MPEG4. Du 
kan læse mere på 
www.yousee.dk/ekstrakanaler  eller du kan 
komme ind til din antenne ansvarlige. 
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Min umiddelbare vurdering er, at du skal have 
et helt særligt Kanalønske eller behov førend 
dette tilbud kan betale sig. 
 
Men nu ved du/I at muligheden er der. 
 
Venligst 
 
Deres ærbødige antenne ansvarlige 
 
Kim 
 
 
 
Brænde til fri afbenyttelse 
  
I forbindelse med sidste arbejdsweekenden 
blev de ikke-opskårne træstammer fra bag 
ved Fælleshuset kørt ud til bålpladsen. De er 
til fri afbenyttelse (opskæring, kløvning og 
bortkørsel). De stammer, der er tilbage til 
Sankt Hans, ryger på bålet. 
  
God fornøjelse, 
Mik 
  
 
 
 
Kære bofæller. 
  
Så er Mette og jeg nået næsten helt på 
omgangshøjde med virkeligheden mht. vores 
nye økonomisystem, og det betyder, at vi på 
mandag (allersenest tirsdag) får lagt de to 
udskrifter op på hjemmesiden 
(Opsslagtavlen/Økonomi/Månedsstatus): 
-  En Saldobalance, der viser status på vores 
økonomi per 30/9-11 
-  En Debitorsaldoliste, der viser, hvilke 
bofæller der skylder hvad hvornår. 
  
Det er tanken, at disse to lister vil blive lagt 
på hjemmesiden primo/medio hver måned, så 
alle kan følge med i alt. 
  
Desuden ligger der også på hjemmesiden en 
kort introduktion til tankerne bag brugen af 
det nye økonomisystem. Men da vi helt 
sikkert ikke har tilfredsstillet jeres behov for 
information og indsigt i dette spændende 
emne med det lille notat, holder Mette og jeg 
"Åbent hus" i Fælleshuset på torsdag dne 
13/10 kl. 20.30, hvor vi vil gennemgå notatet, 

de to lister og svare på spørgsmål, så længe, 
der er spørgelyst. 
  
Med dette skridt er vi kommet i mål med en 
sikker, billige og total transparent 
økonomistyring, men vi er ikke helt i mål med 
det totale projekt. Der udestår yderligere to 
trin: 
1. At få skiftet bank over til Nordea og 
dermed få indført FIK-koder til betalingerne 
(disse +71 <xxxxxx> <yyyy> koder på 
"girokort), hvilket vil give en stor lettelse for 
Kassereren.  
2. At se på muligheden for en PBS-ordning 
  
Men eet trin ad gangen. 
  
Vel mødt på torsdag, 
Mette og Mik 
  
 
 

Ny struktur på hjemmesiden 
  
For at gør det nemmere for Bofællerne at 
finde de mest brugte oplysninger, har vi 
oprettet "Opslagstavlen" på hjemmesiden, 
der indeholder: 
 
- Arbejdsweekends 

Indeholder listen med ”Hvem har lagt hvor 
mange dage” samt diverse opgaver og 
grupper rundt omkring afviklingen af en 
arbejdsweekend. 
 

- Blanketter og oversigter 
Indeholder blanketter til udlæg og 
madskemaet samt oversigter over 
telefonlisten, stamgrupper, 
opgaveansvarlige og rengøringsopgaver i 
Fælleshuset. 
 

- Møder 
Kan indeholde dagsorden og materialer til 
det aktuelle møde 
(Fællesmøde/Genralforsamling,…) 
 

- Økonomi 
Indeholder status på den sidste måned, 
vaskeriregnskabet samt vand- og 
varmeregnskabet. 
 

- Generalforsamlingen 
Indeholder det underskrevne referat fra 
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generalforsamlingen, det reviderede 
regnskab for I/S samt det aktuelle budget. 

 
Udover opslagstavlen er der fortsat følgende 
hovedgrupper: 
 
- Det praktiske 

Indeholder dels de oversigter der ligger 
på Opslagtavlen med derudover en lang 
række tegninger (kloak, telefon. 
Matrikelkort,..) skemaer, og vejledninger. 
 

- Det administrative 
Indeholder Gårdens lejekontrakter, 
Vedligeholdelsesgruppens arbejdspapirer 
samt arbejdsredskaberne for arbejdet 
med Økonomi. 
 

- Det formelle 
Vores beslutningsproces, 
varmedeklarationen samt vedtægterne for 
I/S’et og GEF. 
 

Man logger sig stadig på hjemmesiden 
(www.bfbakken.com) med Username og 
Pasword som Husxx (husk stort ”H”) hvor XX 
er husnummeret uden mellemrum eller 
foranstillede nuller. 
 
Mik / 11.10.05 
 
 
 
Referat af fællesmødet onsdag den 28. 
september kl. 20.30. 
 
1. Valg af ordstyrer. Kirstine blev valgt. 
 
2. Referent. Anne – Lise refererer. 
 
3. Godkendelse af dagsordenen. Blev 
godkendt. 
 
5. Nyt fra bestyrelsen.  

Snerydning. Fra JM huse afventer vi pt. 
en fremsendelse af kontraktudkast, hvor 
Bakken skal betale omkring 1/8 af den 
samlede snerydnings-og 
vedligeholdelsesudgift svarende til 
vejstykket hen til os.  
Ny regnskabspraksis. Mik og Mette I 
afholder sidst på efteråret et 
orienterende møde for interesserede 
bofæller. 

Fordeling af efterårets 
stamgruppearrangementer : Gr.3 har 1. 
søndag i advent 2011, G.4 har 3. 
søndag i advent 2011 og Gr.2 har 
nytårsaften 2011. Så skulle en retfærdig 
fordeling af de tunge opgaver være 
opnået. 
 

6. Punkter til beslutning. 
Fældning af 2 træer. Bestyrelsens 
reviderede forslag blev vedtaget. 
Logoet. Fællesmødet bekræftede sidste 
fællesmødes beslutning om at afsætte 
en rammebevilling på 7.000 kr. til den 
tekniske klargøring så logoet kan 
bruges af Bakkanal og hjemmeside. 
Mixer/kabelordnersystem til 
musikanlægget. Der mangler en 
ansvarlig bofælle til musikanlægget. CD 
skuffen er defekt. Der mangler 
bananstik på højtalerne. En defekt 
bashøjtaler skal udskiftes. Der er for 
meget kaos i musikskabet, som skal 
gøres mere brugervenligt. Der ønskes 
et antennekabel til radioen. På grund af 
alle disse problemer blev indkøb af 
mixer udskudt. 
 

7. Punkter til debat. 
Evaluering af ordning med 
fælleshusrengøring v/ Gerda. Gerda 
nævnte: svigt i rengøringen – for få 
møder op – stamgruppen skal være der 
sammen – ofte står der 1,2 måske 3 når 
rengøringen starter – specialopgaverne 
bliver ikke gjort – skriv din 
rengøringssøndag ind i din kalender – 
de store børn svigter deres 
rengøringsopgave i fæ-hus. Mik og 
Morten var begge tilfredse med hver 
deres stamguppes rengøringsindsats. 
Forslag til forbedringer: lav lidt 
stræderace søndag formiddag, vælg 
måske en tovholder til at minde om 
specialopgaverne ( disse står skrevet 
sort på hvidt indvendigt på døren i 
vaskeriets skab for rengøringsmidler + 
gulvspande ), tag direkte kontakt til den 
stamgruppe eller bofælle, der glemmer 
eller sløser med den, måske skal de 
store børn ind under en voksens vinge i 
rengøringssituationen …. 
Forslag til erstatningstræer. Eriks 
forslag blev vel mødt. 
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Fåregruppens fremtid v/Mette (24) og 
Hans: fåregruppen foreslår, at BB 
overtager økonomien fra fåregruppen. 
Gennem de 3 år, gruppen har 
eksisteret, har der i gennemsnit været 
et underskud på 7000kr. Der udspandt 
sig en lang snak om mange ting : fårene 
holder græsset nede -  de pynter på 
marken - vi har alle ( mange af os ) 
glæde af deres kød – det er nødvendigt 
at gruppen stabiliserer sig – hvad vil vi 
med vores marker – kødet sælges for 
billigt – servering af bakkelam giver ret 
til forhøjede priser også på hverdage – 
vi kan spørge folk fra Landsbyen  om de 
vil være med til at passe fårene – 
fårene skal passes af folk fra Bakken, 
der er tæt på flokken – måske kunne 
pasning af fåremarker  indgå på 
arbejdsweekender -  osv - Der fremkom 
et ændringsforslag til fåregruppens 
ansøgning om at få dækket deres 
underskud, hvor stort eller lille det måtte 
vise sig at blive. Ændringsforslag : BB 
yder 5000 kr. pr. år til drift af 
fåreaktiviteten så længe det måtte være 
nødvendigt. Bakkens sikkerhed er, at 
ydelsen udbetales, så længe aktiviteten 
kører godt og ansvarligt.  
Revision af ansvarslisten v/Erik. Erik 
udarbejder en ny ansvarsliste. Giv ham 
derfor besked hvis du vil have en ny 
opgave eller af med en gammel og 
måske glemt opgave.  
Grusbunke ved Dageløkkevej v/Erik : 
hestegruppen fjerner bunken senere, 
den må ikke bruges til private formål. 
Fliser på gårdspladsen v/Erik. 
Størstedelen af fliserne skal bruges af 
BB. Til foråret kan interesserede 
bofæller lægge billet ind på de 
tilbageblevne fliser. 
Kantning v/Erik. Erik foreslår, at de 
enkelte huse renser egne kanter ud 
mod asfalten, da det er svært at få med 
på en arbejdsweekend. Rensningen 
skåner asfalten for græs og ukrudts 
ødelæggende nedbrydning. 
 

8. Udvalg og opfølgning på opgaver. Ingen 
kommentarer 

 
9. Eventuelt. Hanne S vil gerne donere en 

kompressor til cykelpumpning. 
Anne Dorthe leverer en lille kædesav. 

Mads Herbøl har lavet et forslag til en 
stifornyelse på BB. 
Erik demonstrerede 
stempelkandeforbytning. 

 
Til stede var Hus 2, 4, 5A, 5B, 6, 7,9, 10, 11, 

13, 14, 16, 19, 20, 21 og 24 
 
 
 
Hestene kommer 
  
Islænder-hestenes ankomst var egentlig sat 
til den 22. oktober, men nu kommer de 
allerede den 14. oktober og lander i Billund! 
Örn fra hestegruppen henter dem og sætter 
den i hesteboksene for natten, så de ikke skal 
lukkes ud på en hel ukendt mark i 
buldermørke. Derfor er boksene blevet 
rengjort med små børster og en masse vand 
af Marie og Simone fra Landsbyen.  
Lørdag lukker Örn hestene på marken og så 
bliver det spændende at se, hvordan de 
reagerer på deres nye omgivelser. Foldene 
gøres helt klar mandag den 10. oktober om 
formiddagen, hvor Hans fra Karlebo-Hegnet 
kommer og giver stolperne et sidste gok, så 
de står helt fast. Hvis I har lagt mærke til, at 
nogle af stolperne står dårligt, hører jeg 
meget gerne om det inden mandag 
formiddag. 
Ang. læskuret har vi ikke nørt nyt fra 
Kommunen efter vi har søgt dispensation. 
Vh. Lene 
 
 
 
Forslag fra fåregruppen 
Fåregruppen opretholder efter debatten på 
fællesmødet den 28.9.11 forslaget om, at 
bofællesskabet overtager økonomien fra 
fåregruppen (forslag 1). På denne måde vil 
der være total gennemsigtighed, idet alle kan 
følge de økonomiske dispositioner i den 
månedlige saldobalance (som ligger på 
hjemmesiden), og bestyrelsen vil til enhver tid 
kunne råbe vagt i gevær, hvis udgifterne 
bliver betænkelige. Gruppens ansvar for 
såvel får som økonomi vil selvfølgelig ikke 
svækkes ved denne ordning, hvor vi ikke 
bare er ansvarlige over for os selv, men over 
for hele bofællesskabet. 
 Derudover vil vi gerne supplere forslaget 
med det forslag, der kom frem på mødet 
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28.9.11 om, at bofællesskabet overtager 
vedligeholdelse af marker og hegn 
(forslag 2). Det kan i praksis organiseres på 
den måde, at en eller flere bofæller tager en 
lørdag eller en søndag og arbejder med hegn 
og marker, når fåregruppen angiver, at der er 
brug for det, og på den måde udfører en 
arbejdsdag, selv om det måtte være uden for 
arbejdsweekenderne. 
Økonomien ser efter forslaget således ud: 
- 13.605 Akkumuleret underskud, som 
inkluderer alle indtægter og udgifter ifm. 
opdræt og salg af kød t.o.m. 2010-slagtning 
+ 11.250 Tre medlemmer giver afkald på 
indskud 
- 3.750 Et medlem får indskud retur 
= - 6.105 Underskud, som bofællesskabet 
overtager sammen med værdierne i form af 
dyr, hus, hegn og høballer. 
Herudover vil det efter fåregruppens 
vurdering koste ca. 7.000 årligt at have en 
besætning på den nuværende størrelse (10-
12 moderfår) 
Vedtages dette samlede (1+2) forslag på 
fællesmødet den 27.10.11, er den ene 
forudsætning for, at vi fortsat kan have får på 
Bakken, opfyldt. Den anden er, at 
fåregruppen får en tilgang af fuldgyldige 
medlemmer før eller senest på det 
pågældende fællesmøde. Flere bofæller har 
nævnt, at de gerne vil hjælpe til ad hoc. Det 
er både vi og fårene glade for, men vi har 
altså også brug for nogle fuldgyldige 
medlemmer, der indgår på lige fod med de 
øvrige i gruppen. 
Mette 24, Mette & Jørgen, Mathilde og Hans 
P.S. Ingen af fåregruppens nuværende 
medlemmer ønsker at blive i gruppen, hvis de 
fremover skal være med til at dække 
underskud af egen lomme. 
 
 
 
Lammekød til salg 
Kære bofæller 
Den 4. november får vi mere friskslagtet 
lammekød hjem, end vi har plads til i fryserne 
i fæ-husets kælder. Derfor må I meget gerne 
købe noget kød, som I kan lægge i jeres 
egne frysere og forhøre jer hos familie, 
venner og kolleger, om nogle vil købe eller I 
måske vil dele et halvt lam. Ved at købe et 
halvt eller et helt lam sparer I selvfølgelig 
noget på kiloprisen ☺ 
 

Priser 
½ eller 1 lam, parteret (et lam vejer ml. 12 og 
18 kg): 80 kr/kg 
Fårespegepølse (ca. 850 g): kr. 150 
 
Bestillinger sendes til Hans, hus 21@bf-
bakken.dk  
 
 
 
Fryserne i fæ-huset 
For at få plads til det friske lammekød er vi 
nødt til at bede de af jer, der har private ting i 
fryserne, om at tage det til jer senest fredag 
den 28. oktober. Det er ikke nok at sætte 
navn på frostvarerne – de skal fjernes! 
Umiddelbart herefter vil begge frysere blive 
tømt og rengjort, så de er klar til at rumme en 
masse friskslagtet Bakkelam. 
Hans 
 
 
 
En hilsen fra Andrew, vores skrædder i 
Bangkok: 
Dear Mr. Hans, 
Thank you very much for your e-mail. It is 
indeed sad to hear that Mr. Helge is not 
elected. But I am sure the new government 
will produce much better job than the 
previous one. I still remember the picture you 
showed me at the door :)  
I arrived home on Wednesday the 5th of 
October, after 3.5 weeks of travelling in 
Europe and Scandinavia. I have already 
started the work and as soon as it finishes, I 
will inform you and sent everything to your 
address.  
Please pass my best regards to 
everyone again and best wishes to your 
family too. I look forward to see you and 
everybody next year. Thank you once again, 
Sir. 
Yours Sincerely, 
Andrew 
 
 
Brug for en murer? 
I hus 21 har vi brug for murer-Jonas’ hjælp 
inden frostsprængningernes årstid. Hvis 
andre har samme behov, kunne I ringe til 
ham på 2237 7899 i den kommende uge. Så 
kan han samle opgaver sammen ☺ 
Hans 


