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            31. årgang                  Nr. 4          23. januar 2011 

 
 
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: 
Tirsdag d. 8. februar 
Onsdag d. 9. marts 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 24. januar 
Tirsdag d. 22. februar 
Onsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen/Beskæring af frugttræer 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Sønd. d. 6. marts Fastelavn Stamgruppe 5 
Lørd. D. 12. marts Hus 14 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 

Rengøring sønd. d. 30. januar kl. 10 
Stamgruppe 5: 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
 
Mette (1) fylder 66 år mand. d. 24. januar 
Johanna fylder 9 år onsd. d. 26. januar 
Morten V. fylder 16 år torsd. d. 27. januar 
David fylder 53 år lørd. D. 29. januar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære alle, 
  
Bestyrelsen har fået nedenstående mail fra 
Janni og Peter vedr. hesteskuret. For at 
fremme processen vil jeg foreslå, at vi på 
fællesmødet diskuterer følgende to 
muligheder: 
  
1) At Bofællesskabet køber hesteskuret. 
  
eller 
  
2) Bofællesskabet inviterer Landsbyen til at 
være med i en heste/pony gruppe og at 
denne gruppe – hvis der er interesse herfor – 
aftaler et evt. køb af hesteskuret med Janni 
og Peter. 
   
Jeg har valgt at bringe Janni og Peters mail 
nedenfor, da den så vidt min hukommelse 
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rækker giver en meget præcis fremstilling af 
alt vedr. hesteskuret. 
   
mvh. Arne 
  
   
Hestehusets fremtid? 
 
Hesteskuret bliver ledigt for nye projekter og 
ny anvendelse, når vi flytter til Espergærde 
den 1. April. 
 
Hestene flytter jo med os, og skal gå på nogle 
folde ved Egebæksvang skov, tæt på vores 
nye hus, så vi skal til at etablere dem forfra 
igen med læskur osv. Puh ! Men det skal nok 
blive godt, når vi er færdige. 
 
Som I måske husker, blev hestehuset opført i 
sommeren 2006 for vores regning.  
 
Det blev rejst af et par tømrere og 
facadebeklædt af os selv. Tagpappen er dog 
lagt på af en professionel tag-dækker, der bor 
længere nede af Dageløkkevej, for at sikre, at 
det ikke fløj af ved første stormvejr, og huset 
har da også vist sig at være særdeles 
vejrbestandigt.  
 
Byggeriet kostede os 48.000 kroner + 
materialer til fold+ prisen for byggetilladelsen. 
I alt godt 50.000 kroner. (Alene materialerne 
koster små 40.000. Vi har stadig 
regningerne.) 
 
Spørgsmålet er nu, om bofællesskabet – eller 
enkelte huse eller interessegrupper i 
bofællesskabet – er interesserede i at købe 
os ud og overtage hestehuset, evt til 
udlejning. Jeg kan forstå at beboere fra 
Landsbyen har vist deres interesse i at leje 
sig ind med nogle heste eller ponyer. Vi 
mener en fair pris vil være 20.000 kroner. 
 
Eller om vil skal sælge det til anden side? 
(Huset står på sokkelsko og er skruet 
sammen med rustfri skruer, så det kan 
nedtages og flyttes, og lejeren af Franks fold 
kunne evt være interesseret i at købe det.) 
 
Vil I behandle dette spørgsmål i bestyrelsen 
og give os et snarligt svar? 
 
Med venlig hilsen 
Janni og Peter 

Sø og land 
Tak til sø og land-gruppen for et virkeligt godt 
forslag til behandling på fæ-møde 24.1.01. 
Jeg kan ikke komme til mødet, men har et par 
kommentarer: 
 
Fodboldbane 
Hvis Bakken fortsat skal være attraktiv for 
børnefamilier, er det meget vigtigt, at 
drænplaner og søkoter bliver lavet sådan, at 
fodboldbanen holdes tør - og gerne mere tør, 
end den var i sæsonen 2010. Vi har etableret 
en sø, der er smuk at kigge ud over, og det er 
skønt, men nummer et er nu stadig at have 
gode rammer for aktivitet. 
 
Heste 
2. Ideen om hestesamarbejde med folk fra 
Landsbyen er rigtig god - en fælles aktivitet 
på tværs af bofællesskaber. Jeg går gerne 
ned til dem, vi kender i Landsbyen, med 
konkrete forslag, hvis der er stemning for det. 
Men sådan noget tager tid at bygge op, så 
jeg håber, at hestehuset vil være tilgængeligt 
for et sådant samarbejde en tid frem. 
 
Hans 
 
 
 
Sø, Koter og fodbold…har det noget 
med hinanden at gøre? 
 
Måske.  Jeg er i tvivl.  Sø-udvalget har 
gennemført et fornemt arbejde og etableret et 
godt grundlag for beslutning. 
 
Jeg har ikke forstand på koter, men jeg – som 
andre sikkert – glæder mig til at se svaner 
igen mm…  
 
Fodbold, på vores fodboldbane, må dog ikke 
–efter min mening - lide under sø-projektet.  
Sikrer vi os med den plan der ligger: 

‐ At fodbold kan spilles uhindret fra 
medio april til ultimo september?  

 
Der er vel to udfordringer:  Den ene er, at 
fodboldbanen ikke skal stå under vand.  Det 
har den gjort en stor del af 2010.  Desværre. 
Den anden udfordring er, at der ikke skal 
være vand bag målene.  Børnene (små, 
teenagere stor voksen-børn) skal ikke gå i 
sø-sump-områder når bolden skal hentes bag 
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målet, for det vil i praksis sige at de IKKE 
spiller forbold.  Og det er brand ærgerligt.  
 
Som jeg ser forslaget om kote 22, så kan vi 
 være helt sikre på at fodbold vil lide under 
søens størrelse.  Tilmed en stor del af 
sæsonen.   
 
Kunne vi i stedet sige ”sø - ja tak, men 
fodboldsæsonen skal være intakt, søen 
størrelse skal også indrettes efter at børn skal 
kunne spille fodbold”. 
 
Mikael - fodbold tilskuer entusiast. 
 
 
 
Udvidet søndagsrengøring 
Forslag til fællesmødet 
 
Vi har ingen viceværter, så hvem andre end 
rengøringsholdet fjerner lige en million 
cigaretskodder foran indgangsdørene, fjerner 
grusbunker ved fælleshustorvet, rydder sne i 
skralderum, samler skidt og kanel på P-
pladsen, overdækker brændestabel og lapper 
anhænger m.m.  
 
Det er klart at periodevise udendørsopgaver 
af det omfang vil medføre, at der springes 
lettere hen over nogle af de 
indendørsopgaver, som ikke nødvendigvis 
skal udføres lige grundigt hver uge; men mon 
ikke vi kan leve med at opgaver som 
eksempelvis støvsugning på 1. sal en gang 
imellem springes over.  
 
Hvis vi lige kunne vende det på fællesmødet 
vil jeg foreslå : 
 

- at skralderum, P-plads og 
fælleshusets nære omgivelser alt efter 
behov indgår i  fællesrengøringen - 
herunder andre  presserende 
småopgaver. De nødvendige 
ugentlige rengøringsopgaver skal 
først og fremmest  udføres; men  
derudover er det i nogen grad op til 
stamgruppen at prioritere mellem 
indsatsen inde og ude.  

 
- At snerydningsgrej, kost, skovl, og 

evt. trillebør får fast plads i 
skralderummet, så grejet er ved 
hånden, når der er brug for det. Hvis 

det så kunne inspirere nogen til lige at 
tage et nap med snerydningen, når 
man alligevel har ærinde i 
skralderummet, ville det være helt fint. 

 
Vedr. sneskrabere. 
De sidste sneskrabere er kommet i hus og er 
leveret til fyrgrupper + skralderum 
(sneskraber og sneskovl). Glødeskriveren 
står på bordet i kælderværkstedet til mere 
permanent indgravering af husnumre. 
 
Vedr. glascontainer 
Vi har ikke krav på at få opstillet en container, 
og da kommunen ikke længere får en 
indtjening for glasset, slår de sig noget i 
tøjret: ”Vi kan jo bare lade være med at drikke 
så meget ”. Sagt i spøg, ganske vist. Jeg har 
forsøgt at dokumentere vores særlige behov, 
bl.a. med henvisning til de mange 
udadvendte fester og arrangementer. Jeg tror 
det lykkes; men uanset hvad, så skal der i 
princippet være offentlig adgang til at benytte 
containeren. 
 
 
PS. 
Bl.a. for at være parat til forhåbentlig at kunne 
få anbragt flaskecontaineren i skralderummet, 
har jeg ryddet op i og omkring det. Desuden 
med Flemmings velsignelse nedtaget 
tagmockuppen. 
 
Lægter, ventilatorrør og rammer til 
glasbeholderne er anbragt på 
materialepladsen.  
 
Plastdunke, storskrald m.m. er anbragt i 
anhængeren; men ikke kørt på lossen. Dels 
har jeg ingen anhængerkrog, dels er 
anhængeren stadig punkteret.  
 
Erik 
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Maskebal 
Kære bofæller (- de voksne!) 
Hvem har ikke lyst til at drømme sig ind i en 
magisk og forunderlig verden fra en ellers 
svunden tid – bare en enkelt aften. Det har 
jeg fabuleret om i mange år, men nu skal det 
være og fælleshuset er reserveret den 12. 
marts. Så håber jeg bare, at I også vil være 
med til at holde fest her i den mørke tid og 
leve drømmene ud med maske på. 
I får flere detaljer om maskeballet, når jeg har 
det hele på plads, men lov mig at reserver 
datoen 
Kh. Lene 
 
 
 
Kære bofæller, 
Jeg vil gerne gøre jer opmærksom på en 
udstilling, som min arbejdsplads har 
arrangeret i rundetårn. Udstillingen hedder 
”Hungry Planet - mellem køkken og klode” 
og løber frem til 27. marts 2011. 
Den tager udgangspunkt i Peter Menzels 
fotografier, som er en indbydende billedrejse i 
forskellige kulturers spisevaner og deres 
globale klima- og 
bæredygtighedsudfordringer. 
Fotoudstillingen viser Peter Menzels 
portrætter af familier fra hele verden sammen 
med den mad, de typisk spiser på en uge. 
Disse farverige billeder giver et indblik i 
verdens spisekulturer, og udstillingen stiller 
spørgsmålene: Hvordan påvirker vores 
daglige madvaner den globale klima- og 
bæredygtighedssituation? Hvorfor har en 
dansk ørredfilet været i Vietnam for at blive 
pakket ind, før den ender på en dansk 
madpakke? Hvordan finder vi måder at 
tilvejebringe vores daglige brød på, som er 
sunde både for os selv og for planeten? 
Jeg vil meget gerne anbefale udstillingen, 
som rummer utrolig megen brugbar 

information – blandt andet en hel masse 
husholdningsråd, som skærper ens sanser 
mod en mere bæredygtig madlavning. Jeg 
hænger en plakat op for udstillingen i 
fælleshuset, så I kan se et af de indbydende 
fotos. 
Hilsen Lene. 
 
Guldkæde fundet 
Sigurd/Kristian fandt fredag den 21/1 en 
halvkraftig hals-guldkæde i fælleshuset. Vi 
opbevarer den i hus 14 og håber, at ejeren vil 
komme forbi og hente den. 
 
Mvh. Kristian 
 
 
Lydrummet 
Søren og jeg har ryddet op i musikrummet, og 
dertil har vi fundet en del tilbageværende ting, som 
ikke umiddelbart har antydning af nogens ejerskab, 
og selvom Søren allerede har meddelt det tidligere, 
vil jeg lige gøre det igen, for at vi er sikre på at alt 
ender hos de rigtige.  
Hvis der ikke er nogen, som gør os opmærksom på 
hvem der ejer følgende af disse ting, vil de blive 
taget i brug som Bakkens ejendom. – For dem som 
ikke bor her mere, er det faktisk allerede juridisk 
Bakkens, men vi gør et sidste forsøg på at få i, 
hvem der nu måtte eje dem: 
3x Supreme Microphone Stand  
1x NAD Compact Disc Player 502 
1x PA300 MOS-FET Mixer Amplifier 
1x Altec Lansig halv-defekt inMotion Dock 
1x Yamaha DX21 Keyboard 
1x Forældet WiB Mixer 
1x Kenwood Sterep Cassette Deck 
1x Yamaha PSR-37 Keyboard 
2x Creative Aktive Højtalere 
1x InKel Pro.MX.1200 Analog Mixer 
1x Eurorack UR 1204 Mixer 
 
På forhånd tak, 
Kristian 
 
 
 
 
 
 



 Forslag til SØ og LAND projekt: 
Fra sø og land gruppen v. Mette 24, Anne Lise, Erik og Arne 

  

Størrelsen af søen: Gruppen foreslår, at drænet indstilles, så søen følger 22 meter kvoten. (Se kortet). I 

praksis vil søen i 1-3 uger efter store regnskyl være noget større, idet kommunens dræn ikke kan tage de 

store mængder vand (der er altså en forsinkelse i drænet), mens den omvendt vil svinde ind, når vi  har en 

længere periode uden regn. 

Det er i øvrigt lige præcis det, som eksperterne anbefaler, da biodiversiteten i høj grad fremmes ved  at 

nogle områder skifter mellem at være tørre, fugtige  og vanddækkede. 

Gruppen har vurderet muligheden for at gra ve søen ud med det formål at forsøge at begrænse variationen 

i  størrelse. 

 Dette kan ikke anbefales af følgende grunde: 

1) Det vil være ekstremt dyrt, da det kræver meget store gravemaskiner og flytning af meget store 

mængder jord. 

2) Det kræver en kommunal tilladelse med deraf følgende projektbeskrivelse. 

3) Alle natureksperter fra råder en sådan løsning, hvis man har en naturlig sø som vores, da en gra vet 

sø giver mindre varieret dyreliv og nemt ender som et algefyldt andehul. 

 

Dyre- og planteliv: Gruppen har indhentet ekspertråd vedr. dyre og planteliv. Alle har frarådet plantning af 

eks. træer, tagrør og andet, ligesom det  frarådes at udsætte fisk og fodrede ænder. Grunden er, at det vil 

tilføre  søen mange organiske næringsstoffer, som forbruger ilten og på sigt kan kvæle søen.  

Der vil helt naturligt komme både plante, fiske og dyreliv. Pointen er at moder natur selv skaber balance. 

En forudsætning for en god vandkvalitet er, at der ikke tilføres næringsstoffer i området omkring søen. Det 

betyder, at der ikke må tilføres kunstgødning eller organiske materialer. Gruppen foreslår derfor, at 

Bofællesskaber forbyder gødning på folden omkring søen. 

 

Hegning: 

Gruppen foreslår en hegning af folden (se kort) omkring søen af to hensyn: 

1) Sikkerhed for små børn, der kan drukne i selv få centimeter vand. 

2) Der skal kunne gå dyr (heste og/eller får) for at få græsset området ned. Alternativet vil være at vi  

manuelt skal fjerne naturlig opvækst af pil, tagrør m.m. samt  mindst én gang om året slå med le og 

fjerne afgrøden. (Der kan ikke køre en tung slåmaskine på området). 



Der er to muligheder for hegn: 

Et el-hegn med 5 tråde. Fordelen er, at folden kan rumme både heste og få r, ulempen er at sikkerhed for 

børn er mindre.  Laveste tråd vil dog sidde cirka 20 centimeter over jorden, så det vil rimeligt sikkert for 

børn.  Et evt. elhegn har dog det problem, at græsset under hegnet skal slås jævnligt for ikke at aflede 

stømment. 

Et dyrehegn har den fordel, at det er sikkert for børn, men ulempen er at hestene ikke kan gå derinde uden 

at der sættes bøjler på med en el-tråd.  

Pris: Trådhegnet koster ci rka 9 kr. pr. meter, mens dyrehegnet koster ci rka 12 kr. pr. meter. 

Den foreslåede fold er 70x100 meter og materialeudgiften vil derfor være ci rka 3300 kr. for elhegn og ci rka 

4.000 for trådhegn. Vi forudsætter, at bofællesskabet ejer el-transformeren, som sidder i grisehuset. Det 

her er priser på Harald Nyborg tråd, og man kan overveje en bedre kvalitet. 

 

Adgang til bålpladsen og markerne: 

For at sikre en nem og tør adgang til bålplads og ma rker foreslår gruppen, at den nuværende sti rykkes 10-

15 meter nordpå , så den stort set hele året er tør. Dette kræver opsætning af ci rka 70 meter dyrehegn til 

en samlet udgift af ci rka 1.000 kr.  

Adgang til marken: Gruppen foreslå r, at der skal være adgang til hele markområdet via trampestier uden 

låger. Derfor er de to dyrefolde adskilte fra hinanden. Desuden rykkes hegnet langs Dageløkkevej  ind, så 

der bliver plads til at genetablere den tidligere trampesti fra området ved hesteskuret op til strædet. 

Bofællers adgang til folden omkring søen sikres ved at der etableres en faldlåge (som mindre børn og dyr  

ikke kan åbne).  

 

Arbejdsplan: 

Ved arbejdsweekenden: 

 Dræn ved bålplads og hestekur færdiggøres. 

 Drænrenden  ud i søen fyldes op . 

 Etablering af hegn (stolperne klappes i jorden med lille gummiged). 

Samlet økonomi: 

Hegnsmaterialer ci rka 5-7.000 kr. 

Le je af maskiner til færdiggørelse af dræn, oprydning af mødding samt div. andre småopga ver samt sætning 

af stolper ci rka 6.000 kr. 

Diverse 2.000 kr. 

Kommentar [J1]: Også hvis det er 5 
trådet? 



Samlet udgift: Ci rka 15.000 kr. 

 

Kilder: 

www.dn.dk  Praktisk guide for kogræsserforeninger 

 www. landbrugsinfo.dk      Kødkvæg som naturplejere. 

Skovognatur.dk Vejledning i etablering og pleje af vådområder 

frederikshavn.dk Vejledning i anlæg og pleje af søer og vandhuller. 

assens.dk  Vådområder og vandhuller. 

. 

 

Luftfoto  fra foråret 2009. da søen fulgte 21,5 m. kvoten. 

http://www.dn.dk/
http://www.dn.dk/


 



 

 

NB: For udbredelsen af søen – se det andet kort. 


