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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: 
2010: 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 30. oktober Hus 21 
Torsd. d. 4. november Hus 14 Lene og Hanne  
Lørd. D. 13. november Hus 18 
Sønd. d. 14. november Hus 21 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Lørd. D. 11. december Hus 25 
Lørd. D. 25. december Hus18 
Lørd. D. 26. december Hus 4 
Mand. d. 27. december Hus 5 
Tirsd. d. 28. december Hus 15 
Onsd. d. 29. december Hus 11 
 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 7. nov. kl. 10 
Stamgruppe 1: 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne (formand) + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
Fødselsdage: 
 
Birgitte fylder 48 år mand. d. 1. november 
Steffen fylder 59 år fred. D. 6. november 
Sara fylder 15 år mand. d. 8. november 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
 

 
Er det ikke en sød tegning 
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Så truer Mortensaften forude! 
 
Traditionen tro afholder vi det årlige 
sovseorgie  
 
Fredag den 12. november kl. 18,30 
 
Arrangementet er som sædvanlig omgæret af 
stor hemmelighed, så vi kan ikke løfte sløret 
for valg af kød men vil dog vedstå, at der 
kommer sovs.  
 
Udover sovs med tilbehør, så kommer der 
traditionen tro en film, og året film er en 
rendyrket kulturperle lige i Mortensaftens ånd 
og stil: Dansk, sjov, rå og siger noget om 
samfundet! 
 
Der er tilmeldingsfrist  
 
Fredag den 5. november kl. 20.30 
 
Og vi følger de traditionelle regler mht. ”hvem 
kan melde sig” ud fra følgende 
prioriteringsrækkefølge: 

1. Bofæller og deres fraflyttede Bakke-

børn 

2. Ex-bofæller 

3. Familie og venner – hvis man ellers 

har nogen 

Den øvre grænse for antal deltagere er 80. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen, 
Mik, 
Torben, 
Ole EP 
Steffen 
 
 
 
 
Greetings from Hans and Andrew 
 
Kære bofæller 
Da interessen for at få nyt, skræddersyet tøj 
af høj kvalitet til aldeles rimelige priser har 
været tilstrækkelig, får vi besøg af skrædder 
Andrew fra Bangkok 
 
ONSDAG DEN 24. NOVEMBER. 
Alle er velkomne! 
 

Andrew spiser med og tager så mål fra lige 
efter maden. De, der skal til yoga, må først i 
køen. Der er også mulighed for at komme 
ned i fælleshuset lidt før spisetid og se på 
hans stoffer og få taget mål. 
Herunder - også for eksotikkens skyld - den 
seneste mail fra Andrew. 
Hans 
 
*** 
Dear Mr. Hans, 
  
Thank you for your e-mails. It is nice to hear 
about our upcoming business meeting on 
Wednesday the 24th of November. I will be 
there by around 5pm and give you a call 
from Humlebaek station.  
  
I will get all kind of samples both for men's 
and women's clothing. I will have more 
varieties than last time. I will be having all the 
latest materials for making suits, wintercoats, 
shirts, dresses, blouses, and a lot more. I will 
also have all the latest catalogues where 
everyone can choose their designs. 
 
Please inform all your friends and I hope we 
will have a good business meeting again. 
  
Thank you once again, Sir. 
  
Yours Sincerely, 
  
Andrew. 
  
 
 
Brændeovn til afhentning 
Den brændeovn i hus 21, der har tjent Robert 
og Lisbeth i 20 år os i snart 10, bliver på 
onsdag erstattet af en moderne konvektions-
en, der fylder lidt mindre. 
Den gamle er til gratis afhentning. Den fejler 
ingenting. Men kom senest onsdag morgen 
kl. 8, for hvis ingen har ytret interesse inden 
da, kører montøren den bort. 
Hans  
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Referat af fællesmøde den 27. oktober 
2010. 
Til stede: Hus 5A (Anne-Lise), hus 11 (Mik), 
hus 13 (Erik), hus 14 (Arne), hus 15 (Mette), 
hus 16 (Hjørdis), hus 17 (Jørgen), hus 21 
(Kirstine), hus 24 (Mette), hus 25 (Ole). 
 
1 Valg af ordstyrer: Arne 
 
2 Referent: Hus 21 
 
3 Godkendelse af dagsorden: Der blev sat 
to yderligere punkter på til debat – 
træbeskærerkursus (forslag stillet af Mette 
(24) i Bakkanalen 17/10-10) og hjemmesko i 
fælleshuset (kort drøftet på sidste 
fællesmøde og nævnt i referatet). 
 
4 Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde: Ingen bemærkninger 
 
5 Nyt fra bestyrelsen: Arne oplyste, at han 
har indgået forlig om en gammel sag om 
manglende betaling af regning fra 2007 for 
reparation af traktor på ca. 8.000 kr. 
Regningen var ikke blevet sendt til 
kassereren men til bofælle, som havde 
overset den. Sagen er sluttet ved, at 
bofællesskabet har betalt ca. 10.000 kr. i alt, 
heraf 1500 kr. i renter og sagsomkostninger – 
der var indgivet inkassostævning med 
påstand om det firdobbelte i 
sagsomkostninger mv. Ros til Arne for 
håndteringen. Udgiften kommer til at belaste 
2010-regnskabet, selv om den vedrører 2007. 
 
6 Punkter til beslutning: Ingen 
 
7 Punkter til debat 
Hjemmesko i fælleshus v/Anne-Lise 
Anne-Lise præsenterede sit forslag: Efter 
slibning og oliering af trægulv er Anne-Lise 
blevet opmærksom på, at det er synd for 
gulvet, at vi går på det med udendørs 
vinterfodtøj. Desuden sender man signal om 
at tage vare på fælleshus ved at skifte fodtøj, 
før man går ind på trægulvet. Dette har 
tidligere været skik og brug. ”Forbuddet” skal 
kun gælde trægulvet – så man stadig kan 
hente post og gå i køkkenet med almindeligt 
fodtøj. Foreslår at gennemføre forsøg denne  
vinter. 
Mette (24) støtter forslaget. 
 

Hjørdis ikke varm på forslaget, tror det 
kommer til at flyde med sko, og det gør ikke 
noget at man kan se, at lokalerne bruges. 
Mik: skal belyses praktisk, hvor skal skoene 
stå, efterlyser et konkret forslag, som også 
tager højde for, at Kristian fortsat skal komme 
omkring. 
Arne: sympati for forslag, som løfter 
fælleshus fra spisesal til stue. Men 
nødvendigt at det sættes i system. 
Jørgen S.: Måske vil der være større 
motivation til at skifte fodtøj, hvis der kommer 
tæpper på gulvet; de vil samtidigt virke 
lyddæmpende. 
Anne-Lise udarbejder til næste fællesmøde et 
oplæg med et praktisk forslag til 
håndtering/placering af fodtøj i en 
prøveperiode, hvor gamle reoler fra længen 
evt. kan anvendes. 
 
Træbeskærerkursus v/Mette (24) 
Mette har kontakt til en, der har forstand på 
træbeskæring, i Vedbæk. Han tilbyder at 
komme en søndag i februar og undervise i 
beskæring af frugttræer – med udgangspunkt 
i vore egne træer -  til en timepris på 500 kr. 
Han vurderer, at der er behov for 2-3 timer. 
Ved at holde kursus hos os frem for hos ham 
kan opnås både at blive oplært og få beskåret 
egne træer. Der vil i den forbindelse skulle 
træffes beslutning, om vi ønsker store træer 
(mindre frugt?) eller små træer (dårligere 
frugt?).   
Der var bred opbakning til at gå videre med 
projektet, som evt. kan holdes som et 
kulturarrangement. Der var ikke stemning for 
at køre det sammen med en 
arbejdsweekend/-dag. 
Mette udarbejder til næste fællesmøde et 
oplæg til beslutning. 
 
Rammer for marker og sø v/Arne 
Arne: i stedet for at fællesmødet fastlægge 
rammer – forslag om at nedsætte udvalg med 
forstand og interesse for temaet, som 
fastlægger rammer 
På mødet meldte Anne-Lise, Jørgen S, Bo, 
Mette (24) + Erik sig – øvrige interessede 
melde sig til Arne, hvorefter gruppen 
nedsættes på næste bestyrelsesmøde 
Arne: henstillede til at gruppen også forholder 
sig til spørgsmål om hegning 
Gruppen skal være klar med oplæg til 
fællesmødet i januar 
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Anskaffelse af motorsav 
Opsummering af forslag: koster 3000 kr. Til 
gengæld spare leje til arbejdsweekender.  
Ole EP: Formentlig tjent ind på 5 
arbejdsweekender 
Jørgen S: husk at der altid kommer 
driftsudgifter – bør indregnes – og så 
sammenligne med hvad det koster at leje. 
Fællesskab anskaffer genstande, som fåtal 
har glæde af privat 
Arne: relativt få kunne bruge – når lejer altid 
charges for kæde – ikke ske når vi selv 
bruger den lidt 
Mik: fordel ved at bo i bofællesskab at vi kan 
anskaffe sådanne ting, selv om ikke alle 
bruger alle genstande 
Anne-Lise: enig med Mik, men nødvendigt at 
bofælle har ansvar med det – Erik har 
påtaget sig dette, derfor kan det køre og 
herunder tjekkke om behov for ny kæde og 
den bofælle som lånt den skal købe den 
Punktet sættes på til beslutning på næste 
fællesmøde. 
 
Ekstra arbejdsweekend 
I virkeligheden kun en ekstra dag. Ikke 
nødvendigvis flere weekender.  
4 arbejdsdage? Stemning for dette.  
Mette: Ikke nødvendigvis enig i flere dage – 
ofte spildtid. 
Kirstine + Erik: behov for en weekend mere 
Erik: weekend i februar hvor indeopgaver – 
dermed 7 muligheder for at lægge 4 dage ind 
Arne: Bestyrelsen påtage sig ansvar for at 
holde regnskab med hvor mange dage har 
lagt 
Overveje om det skal være stamgrupper på 
skift som tilrettelægger arbejdsweekend – 
eller om stående udvalg med indsigt som har 
ansvar 
Ole EP: støtter 4 dage, 3 weekender, større 
udbytte og tilfredshed når arbejdsweekend 
godt tilrettelagt 
Mik: kan støtte at den ekstraweekend bliver 
en ekstra søndag 
Anne-Lise: ikke kun et spørgsmål om at være 
til stede men også om at være fleksibel 
Erik: gerne tænke videre over hvordan 
tilrettelægge arbejdsweekender – evt 
nedsætte gruppe som går ud af rengøring 
men har viceværtfunktion – gør noget af det 
som Hedin tidligere gjorde 
Hjørdis: huske sociale aspekt – kræver at så 
mange som muligt til stede 

Mette: Der skal opretholdes demokratisk 
institution omkring det mht at stille forslag om 
hvad der skal udføres af opgaver – vigtigt for 
at der er ejerskab til opgaverne – må ikke 
være for eksklusivt 
Peter: stamgrupper bør fortsat have 
indflydelse, men fint hvis fast gruppe kan 
komme ind over sammen med stamgruppen 
Arne: mandat indskrænkes til stamgruppe så 
der ikke træffes beslutninger som normalt 
skulle have været på fællesmøde 
Erik: ikke demokratisk problem hvis gruppe 
styrer det – for fortsat indkalde forslag – kan 
så bedre gøre det i god tid – tit bruger mange 
uden for stamgrupper tid på forberedelser – 
kan gøres bedre 
Mik: godt med ekstra arbejdsdag – isoleret 
søndag – god idé med særlig gruppe som 
evt. rengøringsfri – kræver særligt forslag 
Arne: det forslag som g¨¨år videre til næste 
fællesmøde: ekstra arbejdssøndag, og 
bnestyrelsen sætter dato for 2 weekender + 
ekstra søndag, og nedsættelse gruppe af 
engagererede mennekser som står for 
planlægning arbejdsweekend -    kun mandat 
til at planlægge vedligehold, hvis fysiske 
planmæssige forandringer, og hvis dyre, så 
over fællesmøde 
Overveje om Dette forslag også indeholde 
forslag til evt. økonomisk ramme til at 
disponere uden fællesmøde (til reparation og 
vedligeholdelse) fastlægges og bruges – nej 
gå tilbage til forretningsorden 
 
8 
Snerydning 
Bo taler om 
Erik indkøbt en stålsneskraber til hver 
fyrgruppe til placering i skurene 
Genoptryk af snerydningsplan af 
private/individuelle områder 
Hver bofælle ansvarlig over for  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


