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

        31. årgang   ·   Nr. 38  ·  30.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. 6. november Hus 20 
Lørd. D. 12. november Brødbagning 
med Peter Fröhlich for alle kl.10-15 
Lørd. D. 19. november Hus14 
Lørd. D. 26. november Hus 20 18år 
Sønd. d. 27. november /Stgr. 3 
Lørd. D. 3. december Hus 25 
Sønd. d. 11. december/Stgr. 4 
Lørd. D. 18. december Hus 12 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 2 
 
2012: 
Lørd. D. 14. januar Hus 9 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. 19. februar Fastelavn 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Sønd. d. 25. marts Arbejdssøndag 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
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 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
 
 
 
 
 
 

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. 6 okt. kl. 10 
Stamgruppe 4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
Fødselsdage: 
Oliver fylder 14 år mand. d. 31. oktober 
Birgitte fylder 49 år torsd. d. 1. november 
Steffen fylder 60 år sønd. d. 6. november 
Henrik (hus 3) fylder 53 år sønd. d. 6. november 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Husk tilmelding til Mortens Aften - 
senest mandag den 31/10 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 121, oktober 2011, har testet: 
Flyverdragter, Hovedtelefoner, Brændeovne, 
Vinterdæk, Vaskemaskiner og 
Tørretumblere. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og 
skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. 
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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 (hus 24) 
 
 
 
Hold fast i Bofælleskabets værdier 
  
Salget af hus 6 har vist at der er en 
situation, hvor medlemmer i bestyrelsen er 
grundlæggende uenige. Jeg har derfor behov 
for at tydeliggøre mine holdninger. Jeg 
mener, at der er meget grundlæggende 
værdier på spil i forslaget fra Kirstine og Bo 
om at begrænse mulighederne for salg til 
familier med børn under 10 år. 
  
Den første værdi er, at vi i bofælleskabet 
respekterer og kæmper for et samfund uden 
diskrimination. Når vi handler modsat -
 og diskriminerende - har vi et problem, og 
jeg kan ikke se hvor grænser bliver sat, når vi 
næste gang skal gå på kompromis. 
  
Den anden værdi, som er vigtig er 
mangfoldighed. Det gav rigtig stor mening for 
mig, at de potentielle købere til hus 23 
(børnefamilie) har valgt Bakken på grund af 
vores udogmatiske og pragmatiske tilgang til 
mange spørgsmål om ret og pligt. Det er 
værdier, der skal sikre et mangfoldigt og 
børnerigt miljø på Bakken på den lange bane. 
Og jeg er overbevist om, at restriktive, 
begrænsende og negative beslutninger netop 
vil jage de familier væk, som vil være med til 
at bygge fremtidens bofælleskab. 
  
Den tredje værdi er loyalitet. Jeg kan ikke ha' 
at vi - efter at have vidst i et halvt år eller 
mere, at Morten og Lone ville sælge - ændrer 
præmisserne for at de kan realisere deres 
drøm. Det er ikke fair. Vi skal kunne regne 
med hinanden  i alle situationer i 
bofællesskabet, også når mennesker er på 
vej ud. Det er måske især her, at det er 
allersværest, og de fælles værdier skal stå 
deres prøve. 
  
Endelig er der selvfølgelig en juridisk tvist i 
denne beslutning. Er den lovmedholdelig? - 

Jeg er engang gået ind i bofælleskabet, og 
har skrevet under på 
interessentskabskontrakten, med 
udgangspunkt i, at vi efter en konkret 
vurdering kunne sige nej til potentielle 
købere, der ikke forstod eller ikke kunne 
fungere med bofælleskabets ide. Jeg har på 
intet tidspunkt troet/vurderet at 
interessentskabskontrakten kan fortolkes så 
bredt, at det kan betyde udelukkelse af salg til 
hele segmenter i samfundet. Jeg mener ikke 
at fællesmøde har kompetence til at beslutte 
en sådan udvidelse - og jeg er ærligt talt i tvivl 
om at selv en generalforsamling kan tage et 
så vidtgående skridt. Generalforsamlingen er 
vigtig, men den står ikke over landets love. 
  
For mig er det et spørgsmål om 
bofællesskabets grundlæggende værdier. 
Forslaget fra Kirstine og Bo henhører til 
kategorien "målet helliger midlet" - historien 
har vist mange eksempler på, hvor galt det 
kan gå i den kategori, og jeg frygter ærlig talt, 
hvad der der bliver det næste i 
bofællesskabet, hvis vi vælger at gå den vej: - 
System og magt over individuelle rettigheder 
og drømme. Jeg vil ikke med den vej. 
  
Hvad så? - Jeg er fuldstændig enig i at vi skal 
skabe et miljø på Bakken som et fyldt med 
børn og unge i alle aldre. Jeg vil gerne være 
med til at tage vidtgående beslutninger, men 
det forslag som Kirstine og Bo har stillet, 
er bare grundlæggende forkert i mit 
perspektiv. 
  
1) Jeg synes at vi skal starte med at 
reflektere over om vi har overset noget ved 
de seneste fraflytninger af børnefamilier, som 
omfatter et "tab" på 10 børn og unge fra hhv. 
hus 1, hus 3 og hus 6 og en "gevinst" på 3 
børn og unge. Jeg tror ikke vi er gode nok til 
at sætte og udvikle rammer, som tager 
hensyn til børn og unge. Hvorfor virker 
ungdomsfester mere generende end 
voksenfester for bofællesskabet? Skal vi 
have børne- og ungdomshensyn i 
borddækningen ved fællesspisning? - Skal vi 
have børne- og ungdomsmenu en gang om 
ugen? Fælles fastelavnsfest med 
Landsbyen? - Skal vi have en årlig børne og 
ungdomsgeneralforsamlig i bofællesskabet? 
Jeg ved ikke hvad der er bedst. Jeg kan 
bare se at vi ikke diskuterer det særligt 
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meget på fællesmøder eller i andre 
sammenhænge. 
  
2) Jeg er som flere andre på fællesmødet 
optimist med hensyn til at der sker en naturlig 
udvikling, og at der fortsat vil flytte 
børnefamilier til Bakken. Det hænger 
sammen med de rammer, vi skaber. Men vi 
kan gøre endnu mere. Jeg ved at der er 
andre huse, der drøfter, overvejer, drømmer 
om et liv udenfor for Bakken. Jeg oplever 
samtidigt, at fraflytning er et emne der er 
omgærdet af tabuer. Hvad hvis vi talte åbent 
om det og søgte en win-win situation.  
Perspektivet kunne være: 2 - 4 familier vil 
flytte fra bofælleskabet i løbet af 2012 -13. 
Samtidig lægger bofælleskabet ressourcer i 
en proces som sætter børnefamilier, der 
gerne vil være bofæller sammen, så de 
kan flytte ind på nogenlunde samme 
tidspunkt og påvirke bofællesskabet i deres 
retning. Det kan forstærkes af et "letter of 
intend", som både gamle og nye skriver 
under. 
  
3) Jeg synes også at vi skal gøre en særlig 
indsats som at forsvare og udbygge 
børnemiljøet omkring Sydtorvet, hvor der lige 
nu er mange børn og unge. Hestehuset 
forstærker dette. Det er kage, saftevand og 
børnelatter, når man kommer forbi. Kan vi 
gøre endnu mere for at forstærke og sætte 
ressourcer ind her. 
  
4) Vi kan stimulere interne rokader mellem 
husene, så de huse, der er mest velegnede til 
børn bliver frigivet - Jeg ser meget gerne at 
bofællesskabet sætter betydelige ressourcer 
ind for at stimulere sådanne rokader ? 
  
Der er sikkert mange andre initiativer, der 
virker i den retning. Lad os få taget debatten 
og de nødvendige beslutninger.   
  
Hilsen - Steffen 
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Pkt Deltager: Hus 1, 3, 5, 6, 8 (til sidst), 9, 10 (til sidst), 11, 13, 14 (kom senere), 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 24 (af en eller anden grund gik der ikke en deltagerliste rundt - så dette er efter min 
hukommelse) 

1 Ordstyrer: Helge 

2 Referent: Hus 6 

3 Dagsorden: Erik foreslår, at pkt.7 til beslutning vedr. fåregruppen ændres til et debatpunkt 
idet oplægget fra sidste møde er ændret en del. Dette blev accepteret af fåregruppens 
fremmødte repræsentanter 

4 Godkendelse af referat: Ingen kommentarer 

5 Nyt fra bestyrelsen:  
- Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er ledige "lodder" til frilandsfolk ude ved Anne 
Lises fjerne nyttehave. Matilde og Erik har nu også slået rødder her. 
- Efter snakken om rengøringsordningen på sidste fællesmøde har bestyrelsen snakket 
sammen og besluttet, at de ikke kommer med et oplæg til en evt. ændring. 
- Peter Frölich (genbo på den anden side af Dageløkkevej) har lavet et bagekursus - se opslag 
med tilmelding på tavlen. Arrangementet vil også være åbent for folk som ikke bor på 
Bakken. 
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6 Ændring i "hussalgsproceduren".  
 
Forslag fra Kirstine og Bo (jvf Bakkanalen nr 37/2011). Dette punkt gav anledning til en 
lang debat som her opsummeres med stikord: 
 
Fortalere finder at: 

‐  Bakken vil uddø hvis den nuværende kurs fortsætter 

‐  Vi har pligt til, at handle 

‐  Bakken skal holdes i live 

o Billedet af Bakken indeholder alle aldre ‐ ikke kun de ældre 

o Bakkens værdier står for fald 

‐  Den demografiske balance skal genskabes 

o Bakken er IKKE et villakvarter med en typisk "sølvbryllupsfase" 

‐  Forskelligheden forsvinder 

‐  De unge forældre kan "tage fra" og det er et akut problem, at Bakken mangler kræfter 

‐  De initiativer der er prøvet virker ikke 

‐  Diskriminering er højst et teoretisk problem fordi det rammer alle, samtidig er det et vilkår 
ved, at bo her, at folk bestemmer visse ting i fællesskab 

‐  Huspriserne vil påvirkes [mere] negativt af manglen på børn/børnefamilier end dette 
initiativ vil 

‐  Det er altid "synd" for nogen ‐ det stopper alt for tit Bakken i, at løse problemerne. Det kan 
ikke være Bakkens problem, at Lone & Morten har spildt deres egen og evt. køberes tid i 
forhold til, at vedtage dette forsag 

 
Modstandere af forslaget finder at: 

‐  Forslaget er imod grundlæggende værdier for Bakken 

o Ånden er her stadig 

o Det er en ærgerlig måde det stilles på 

‐  Det er ikke rimeligt over for andre 

‐  Man vil diskriminere og misbruge den magt vi har 

‐  Det er manglende loyalitet overfor hus 6 

o Burde have været taget på et tidligere tidspunkt 

‐  Tiltaget skal ikke gennemføres for enhver pris: 

o Vil give dårlig stemning ‐ og hvem vil så flytte ind 

o Det er ønsketænkning for §9 indeholder en ordlyd som betyder, at sælger snart kan 
vælge frit alligevel 

o Kan skyde os selv i foden jvf ordlyden af §9
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7 Grundet det fremskrevne tidspunkt blev vedtagelsen af disse punkt udsat til næste 
fællesmøde. 

8 Evt: Gerda spurgte om det nye Logo og Bakkanalens forside var vedtaget: Der blev fra lidt 
spredt side sagt "ja". 

 


