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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: 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Sønd. 28. nov. 1. sønd. i Advent Stamgr. 2 
Lørd. D. 4. december Hus 3 
Lørd. D. 11. december Hus 25 
Sønd. d. 12. dec. 3. sønd. i Advent Stamgr. 3 
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 
Nytårsaften Stamgruppe 4 
 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 10 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
 

Rengøring sønd. d. 28. nov. kl. 10 
Stamgruppe 4: 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan + Ida 
 
 
Fødselsdage: 
 
Ingen 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
Fryseren i øko Rummet.  
 
På torsdag kommer der 12 slagtede bakke 
lam hjem til bakken. Det betyder at Fåre 
gruppen har brug for en del fryse kapacitet. 
Fryseren i Økorummet vil blive rengjort 
Mandag eller tirsdag. Det vil ikke være muligt 
at opbevare private eller bofælle fryseting i 
denne fryser fremover så hvis der er nogen 
der  har noget i denne bedes de fjerne det 
hurtigt. Fåre gruppen vil desuden have behov 
for mellem en trediedel og halvdelen af 
fryseren i kælderummet et par måneder frem 
indtil noget af kødet er spist., så i må meget 
gerne tjekke om der er noget der kan finde 
retur til private frysere eller smides ud. Hvis 
der er noget uden navn risikerer det det at 
ryge ud torsdag.  
 
MVh Fåregruppen  
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Skiboks  
 
Skulle der være nogen der ligger inde med en 
skiboks de ikke skal bruge mellem den 15.12 
og 19.12 vil jeg meget gerne låne den .  
Mvh Torben 
 
 
 
Bouillon eller ikke bouillon? 
Kunne vi ikke som agreement indføre, at der 
kun må serveres bouillon i en eller anden 
afskygning en gang om ugen i fælleshuset. I 
den kommende uge er der bouillon på 
programmet de 4 første dage, og det skulle 
ikke undre mig, om der osse serveres 
bouillon fredag: lammebouillon antagelig. 
....og slemt er det at høre bofæller sige tak for 
bouillon, som slet ikke er sundt... 
...til gengæld kan madelskere idag i Politiken 
se et flot foto af køkkenchef Jacob Jo, der 
arrangere laks på Sticks'n Sushi på toppen af 
Tivoli Hotel. Det er der med garanti ingen 
bouillon  
 
Ole Sejer 
 
 
 
Kategori: Folkeeventyr  
 
Tilberedelsestid: 5 minutter  
 
Tilbehør: Mad  
 
Ingrid Jensen - til 1 person:  
 
1 stort, blankt søm  
 
Hvad der nu ellers findes i køkkenet og de 
nærmeste omgivelser  
 
En stodder kom vandrende til mor Karen, der 
boede i skoven, langt fra Alfar Vej. Han fik øje 
på damen og spurgte, om han ikke skulle 
hugge hendes brænde. Han huggede helle 
brændestakken op, og hentede forresten 
også vand ind. Da han var færdig, spurgte 
han om han måtte få aftensmaden for 
arbejdet.  
 
Karen : "Uhadanej, jeg er så fattig og 
forarmet at jeg ikke har noget at spise"  
Stodderen: "Intet problem, kære frue. Jeg har 
et magisk søm, jeg kan lave suppe af". Han 

trak sømmet om af sin ransel og lagde det i 
bunden af Karens suppegryde, som han 
hældte vand i.  
Stodderen: "Jeg så, at der lå en stump flæsk i 
bunden af spisekammeret. Den kommer vi i... 
" Som sagt så gjort. "Der lå også en par 
porrer, ude ved kulen. Dem kommer vi i". Og 
atter gjorde manden, som han havde sagt. 
"Og se, der ligger minsandten også et par 
gamle kartofler og nogle rynkeæbler i skabet" 
Også dem kom han i. Men salt havde Karen 
selv, og en håndfuld kom i gryden.  
 
Og til sidst trak han sømmet op af suppen, 
der var blevet ganske velsmagende.  
 
Morale: Tjah, hvis du ikke selv kan regne den 
ud, må du leve i uvidenhed  
Kh Redaktricen 
 
 
Fællesmøderne. 
 
Jeg har tænkt over i et stykke tid  ,at jeg 
synes, at fællesmøderne er mærkeligt ”døde”. 
Hvordan kan det nu være ? Måske er der for 
få punkter, som folk synes er interessante 
nok og dog. Forslaget på sidste møde om en 
slags viceværtordning er meget vigtig, synes 
jeg .Opgaverne kunne godt  gå rundt imellem 
os et eller to år ad gangen har man sådan et 
job. Det skal absolut ikke medføre fritagelse 
for søndagsrengøring, jeg synes det er så 
vigtigt, at stamgrupperne holder sammen, så 
vi rigtigt kender hinanden. Det er især vigtigt 
for nye bofæller, her kan de komme ind i 
vores særegne miljø og få en måde at lære 
os nærmere at kende. Det er vigtigt at vi 
holder fællesmøder som vi gør 1 gang om 
måneden. Men gid der ville være større 
fremmøde. 
 
Der var engang,(det er lææænge siden ) 
prøvede vi at lave hyggeaftener i 
stamgrupperne hjemme på skift, det var 
faktisk hyggeligt. Men jeg ved jo godt, 
at alle har så travlt, at arbejdsbyrderne og 
hyggelige ture i fritidshuset kræver tid. 
 Jeg synes, at initiativet med cykelturen i Kbh. 
Var rigtig godt. Mere af den slags. 
Men nu er det jo vinter, så skulle vi ikke have 
en sangfredagaften en spillefredagaften o. 
lign. 
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Og så synes jeg bestyr. Skulle ”hygge” lidt på 
fællesmøderne , levende lys, nylavet kaffe/te 
f.eks. Vi ses jo mest i en hast ved 
fællesspisningen ofte er der ikke tid til at 
drikke kaffe, lektier og computeren venter 
derhjemme. 
 
Nå, det var et lille hjertesuk fra den gamle. 
Gerda. 
 
 
 
Vedligeholdelsesudvalg 
(Oplægget til fællesmøde 18.11) 
 
Vi foreslår, der etableres en gruppe på 4-5 
bofæller hvis primære opgaver vil være 
 

- At skaffe sig overblik over behovet for 
vedligeholdelse af fælles bygninger, 
materiel og arealer. 

- At foreslå og planlægge 
igangsættelse af 
vedligeholdelsesprojekter, 
anlægsarbejder m.m. 

- At planlægge og koordinere 
arbejdsweekender. Herunder 
indkøb/bestilling af materialer. 

 
Kommentar: 
 

- Igangsætning af større 
vedligeholdelsesarbejder og nye 
projekter forudsætter 
fællesmødebeslutning på vanlig vis. 

- Inden arbejdsweekend indhentes 
forslag til arbejdsopgaver fra 
bofællerne, ligesom arbejdsweekend 
vil være fast punkt på fællesmøde op 
til weekenden. 

- Der bør være mulighed for at 
medlemmer af 
vedligeholdelsesudvalget ikke 
deltager i stamgruppens årlige 
planlægningsopgave. 

- Der bør være mulighed for at 
gruppens medlemmer af og til kan 
udføre ad hoc ”viceværtopgaver” i 
forbindelse med den sædvanlige 
søndagsrengøring.  

 
Arne og Erik 
 
 
 

Vin og ølglas m.m. 
I forlængelse af Mortens aften blev der ryddet 
op i glasmenageriet. 
 
Fremover forsøger vi at køre med 2 typer 
glas fremme til hverdagsbrug:  
En række med rødvinsglas 35 cl. 
En række med fadølsglas.  
 
Hvad der derudover tages op fra kælderen til 
festlige lejligheder bringes tilbage dagen 
derpå, pakket i de tilhørende kasser, og 
anbringes på de dertil afmærkede hylder. 
Hjælp til selvhjælp. Og nemt at få overblik 
over, hvad og hvor meget vi har.  
 
Glastyper p.t. 
Rødvin 35 cl. (31 cl.luses ud hen af vejen)  
Hvidvin 24 cl. 
Champagne – forsk. typer 
Tuborg fadøl. 
Hedvin – blandet landhandel. 
Spiritusglas. 
Drinksglas – fsk. typer 
 
Rustfri termoskåle. 
I teorien skulle der være 12 stk. af hver af de 
4 størrelser skåle; men som regel mangler 
adskillige af især mellemstørrelserne. Da vi 
sætter pris på at kunne dække bord med 
nogenlunde ensartet service, vil jeg opfordre 
til at tage skåle med hjemmefra, når man ved, 
man skal hente mad, og ellers bruge 
glasskåle til hjemtagning. Dem har vi nok af 
og der er flere i kælderen af de størrelser, der 
ikke er plads til på køkkenhylden. 
 
Køkkenmaskiner 
Hvor ville det dog være rart, hvis 
køkkenmaskinerne blev samlet igen efter 
brug, i stedet for at delene spredes for alle 
vinde på overhylde og i rodekasse eller i en 
eller anden fjern skuffe. Rent tidsrøveri fra 
næste madhold. 
 
Trip Trap serveringsbrædder. 
Skal håndopvaskes og lider under at blive 
proppet våde ind på underhylden i 
grovkøkken. De har deres faste plads i et af 
køkkenskabene, lodretstillet så de kan dampe 
af. 
Erik 
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Referat af fællesmøde den 18 november 
2010. 
Til stede: Hus 1 (Bo), hus 2 (Peter), hus 4 
(Dan), hus5A (Anne-Lise), hus 8 (Karen 
Sofie) hus 9 (Anne Dorte), hus 11 (Mik), 
hus 13 (Erik), hus 16 (Hjørdis), hus 17 
(Jørgen), hus 21 (Kirstine), hus 22 (Jens), 
hus 24 (Mette), hus 25 (Ole). 
1 Valg af ordstyrer: Kirstine 
2 Referent: Hus 22 
3 Godkendelse af dagsorden: Der blev 
sat et ekstra punkt på til debat – 
oprettelse af en Vedligeholdelsesgruppe 
(forslag stillet af Erik (13) og Arne (14)). 
4 Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde (27 oktober): Ingen 
bemærkninger 
5 Nyt fra bestyrelsen:  
Vinterforberedelse: Erik oplyste, at der 
er indkøbt vintergrus (m salt i) og at der i 
gården befinder sig tre poser pr 
fyrgruppe, som fyrgrupperne opfordres til 
af afhente snarest. Der er bestilt 
stålsneskrabere. Bo rykker MT Højgård 
vedrørende snerydning på 
parkeringspladsen. Ole EP sender mail 
ud til sneryddergruppen vedrørende 
arbejdsplan for rydning i strædet og 
pointerede at uanset ryddernes aktive 
indsat er det stadig de enkelte husejeres 
ansvar at strædet er ordentlig ryddet 
foran husene. 
Datoer/arrangementer: Følgende datoer 
er booket i 2011 til 
Arbejdsweekender: 7-8/5 med opfølg 
15/5, 10-11/9 med opfølg18/9 samt 
arbejdssøndag 27/2 
Trivselsweekend: 20-21/8 
Datoer /arrangementer/ansvarlige i år i 
julemåneden 
 1.søndag i advent: Stamgrp 2, 3. søndag 
i advent: Stamgrp 3 og nytårsaften: 
Stamgruppe 4 
Alle disse vigtige datoer vil også blive 
offentliggjort i Bakkanalen 
 
6 Punkter til beslutning: 

• Ekstra arbejdsweekend v/Erik: 
Blev besluttet 

• Anskaffelse af motorsav v/Erik 

Erik foreslog anskaffelse af professionel 
motorsav til en pris af 3000 kr. Der var 
stor opbakning til forslaget, som blev 
vedtaget, men med den lille krølle, at 
hvis de nye bofæller i hus 3 dukker op 
med en motorsav, som er egnet til 
formålet, og som de er villige til at donere 
til Bofællesskabet tager vi imod tilbuddet. 
Ellers var beslutningen at købe den af 
Erik anbefalede model. 

• Beskæringskursus v/Mette (24) 

Det blev vedtaget at Mette kan sætte 
projektet i gang. Prisen er 500 kr i timen 
og det anslås at kursets varighed vil være 
2-3 timer. Det tilstræbes at kurset 
afholdes inden arbejdsweekenden i 
februar. 
7 Punkter til debat 

• Hjemmesko i fælleshus v/Anne-Lise 

Anne-Lises forslag gik ud på, at man 
undlader at tage sit vinterfodtøj ind i 
fælleshuset og erstatter det med 
hjemmesko. Hun foreslog en 
prøveordning i denne vinter hvor man 
kunne sætte midlertidige reoler op i entre 
og under postkasserne til vinterfodtøj og 
støvler. 
Forslaget blev mødt med nogen skepsis. 
Ole EP mente at vores gulv sagtens 
kunne tåle at blive udsat for vinterens 
fodtøj, og mange mente at det nemt ville 
ende i et mindre kaos af sko/støvler her 
og hisset. 
Indspark til debatten: Plastiksutter i 
stedet for sutsko v Peter 2. En mur med 
låsbare skuffer ved nuværende 
opslagstavle ved Jørgen17. Anskaffelse 
af sko/støvle renseanordning ved Gerda 
m.fl. 

• Forslag om oprettelse af 
vedligeholdelsesgruppe v/Erik 

Erik omdelte og gennemgik det af ham og 
Arne udarbejdede forslag. Ideen er at der 
nedsættes en gruppe på 4-5 bofæller 
som 
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1 løbende vurderer bofællesskabets 
behov for vedligeholdelse af bygninger, 
materiel og arealer 
2 planlægger vedligeholdelsesprojekter 
og som 
3 fremover skal stå for planlægning og 
styring af arbejdsweekender, en opgave 
som herefter ikke længere vil være en 
stamgruppeopgave. 
Forslaget blev overvejende positivt 
modtaget. 
Indspark: Kirstine foreslog at en hvis en 
sådan ordning etableres, bør den 
evalueres i løbet af f.eks. et par år i 
forhold til den nuværende ordning med 
stamgruppestyring af arbejdsweekender. 
Vedligeholdelsesgruppens medlemmer 
bør ikke automatisk have ret til at ’slippe 
for’ sociale aktiviteter såsom 
søndagsrengøring (Dan) eller 
planlægning af årets tilbagevendende 
sociale begivenheder (advent, nytår, 
fastelavn, Sct Hans og Trivsel) (Mik); det 
vil dog være naturligt, at når 
stamgrupperne arbejder med de sociale 
indslag afpasses forventningen til den 
enkeltes indsats i forhold til hvor meget 
arbejde han/hun lægger uden for 
stamgruppen (Jens). 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver: 
Ingen kommentarer 
9: Eventuelt 
Møbler i kælderen: Vi opfordrer musik 
interessegruppen til at fjerne 
musikrumsmøbler fra rummet uden for 
musikrummet 
Længen: Vi opfordrer til, at ejendele så 
som dæk, som står og fylder på gulvet 
anbringes på de hylder, som er afsat til 
formålet eller fjernes. 
Køkkenhaver: Der var enighed om at 
man ikke kan ’sælge’ køkkenhaver. 
Problemet om brug af køkkenhaver 
foreslås taget op på et fællesmøde, og 
køkkenhave brugere må meget gerne 
komme med et oplæg i den forbindelse. 
Ny trailer: Ole EP konstaterede at 
bofællesskabets trailer ikke er egnet til 
transport af bofællesskabets traktor I 
fremtiden må vi påregne en længere 

transport når traktoren skal 
repareres/klargøres. Han opfordrer til at 
en ny, større og mere traktor-venlig trailer 
kommer på næste års budget.. 

Jens 18/9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


