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            31. årgang                  Nr. 6          6. februar 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: 
Onsdag d. 9. marts 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
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. 19. marts Hus3 
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. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
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 
Onsd. d. 28. december Hus 15 

Rengøring sønd. d. 13. februar kl. 12 
Alle efter festen 
 
 
Fødselsdage: 
 
Sara(1) fylder 16 år lørd. D. 12. februar 
Hjørdis fylder 60 år sønd. d. 13. februar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Nyt fra køkkenet 
 
Januarudsalget har tilført køkkenet 3 nye 
apparater. 
 
Krydderikværnen er forsynet med to  
aftagelige knive. Kniven med overflade som 
en rasp er velegnet til hele krydderier. Kniven 
med bøjede vinger er beregnet til 
kaffebønner, men som sådan en nødløsning, 
da det ikke er muligt at styre 
formalingsgraden.  
 
Efter rengøring monteres kniven igen el. 
anbringes i kværnens skuffe. Kværnen har 
sin naturlige plads på øverste krydderihylde. 
 
 
Kaffekværnen kan som bekendt indstilles til 
at kværne antal kopper. Indstillingen på 8 
kopper skulle som udgangspunkt passe til en 
stempelkande.   
Formalingsgraden stilles på siden af 
kværnen. Vigtigt både m.h.t. smag og grums. 
Grov til stempelkaffe. 
Mellem til filter.  
Fin til espresso. 
Forslag er indgraveret på beholderen. 
 
Kværnen bliver voldsomt overbelastet, hvis 
den kører i tomgang uden bønner. 
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Strømmen skal afbrydes efter brug, da 
kværnen bliver temmelig varm ved at stå 
tilsluttet natten over. BRANDFARE ? 
 
Vægten er beregnet til max. 5 kg og hallo…, 
så kan den omstilles fra gram til deciliter ved 
et tryk på g/dl knappen - hvordan det ellers 
skal forstås.  
Sluk vægten ved at holde On/Reset knappen 
nede i ca. 3 sek. 
 
Elektriske Apperater rengøres med en fugtig 
klud. Aldrig under rindende vand. 
Kaffekværnens løsdele tåler dog 
opvaskemaskine 
 
Erik 
 
 
 
Tømning af glascontainer 
 
Vognmanden kører i Fredensborg/ 
Humlebæk området hver torsdag. Her i 
starten holder han selv øje med behovet for 
tømning, hvorefter han lægger en plan for 
hyppigheden. 
Hvis vi på et tidspunkt forudser akut 
tømningsbehov, kan vi vistnok henvende os 
til kommunen, som så går videre til Reno 
Norden, som går videre til vognmanden, hvis 
telefonnummer ikke må udleveres.  
 
Nok om det. Jeg tror nu vi kører med direkte 
forbindelse til Reno Norden. Mikael har 
bolden. Så hermed, værsågod. 
 
Og så lige en husker: 
Vognmanden kan ikke køre ind til 
containeren, hvis den gule parkering forbudt 
afmærkning overskrides. 
 
 
ALLE AFFALDSORDNINGER 
www.fredensborgforsyning.dk 
 
DAGRENOVATION:   Onsdag 
M.Larsen:  49138128 
 
AVISCONTAINER: Mandag - Lige uger  
Renoflex:  56250560 
 
PAPCONTAINER: Fredag - Ulige uger 
Hørsholm containerserv:      45868638 

 
GLAS: Torsdag -    Efter behov  
Reno Norden:   56250560 
 
PLAST & FLAMINGO: Hver 6. uge 
Stamgruppe 4 
 
Den reviderede oversigt er hængt på 
opslagstavlen. 
 
Erik 
 
 
 
Langebjergskolen har følgende 
henvendelse: 
  
Cykelindsamling i uge 14  
Alle skoler i Fredensborg Kommune samler 
cykler ind i samarbejde med 
iværksætterfirmaet BAISIKELI. 

De gamle cykler, I normalt ville smide ud, 
bringes til Afrika, hvor de istandsættes og 
bruges til at skabe mobilitet for bl.a. lærere, 
farmere og læger. 

Så, hvis I har gamle cykler stående, vil I 
hurtigst muligt få en melding om, hvor I kan 
aflevere dem. De bliver afhentet her på 
skolen d.6.april 

Det drejer sig også om børnecykler, hvor 
delene bruges til reservedele til  

gamle cykler, der allerede er sat i stand.  
Mvh 
Anne-Dorthe Hus 9 
 
 
 
Referat af fællesmøde den 24. januar 
2011. 
Til stede: Hus 1 (Bo), hus 5a (Anne-Lise), hus 
7 (Hanne & Ole), hus 9 (Helge), hus 11 (Mik), 
hus 12 (Mikael), hus 13 (Erik), hus 14 (Arne, 
kun pkt 7d), hus 17 (Jørgen), hus 18 (Suzan), 
hus 19 (Gerda & Torben), hus 21 (Kirstine), 
hus 23 (Henrik), hus 24 (Mette), hus 25 (Ole), 
hus 26c (Brigitte). 
 
1. Valg af ordstyrer: Torben (19) (første del); 
Mik (anden del) 
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2. Referent: Hus 24 
 
3. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 6.1 blev 
trukket tilbage; pkt. 7.1 blev udskudt. 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde. Ingen bemærkninger. 
 
5. Nyt fra bestyrelsen: Ole S anmodede om, 
at mødedeltagerne blev nævnt i bestyrelsens 
referater. 
 
6. Punkter til beslutning 
Hjemmesko i Fælleshuset v/Anne-Lise 
Anne-Lise trak forslaget 
 
Vedligeholdelsesgruppe v/Erik & Arne 
Oplæg i Bakkanalen 2010/40.  
Blev besluttet 
Foreløbig er Erik, Arne, Ole EP, Mik og evt. 
Flemming med i gruppen. 
 
Indkøb af motorsav v/Erik 
Oplæg i Bakkanalen 2010/36. 
Til beskæringskurset kan vi låne af 
kommende hus 3. Hvis denne sav kan stå til 
rådighed for/doneres til bofællesskabet, 
behøver der ikke anskaffes nogen, og 
beslutning om indkøb udskydes derfor indtil 
videre. 
 
7. Punkter til debat 
Dyrevelfærd og det vi spiser v/Lotte (1) 
Lotte var ikke til stede og punktet blev 
udskudt. 
 
Nyt musikanlæg v/Arne (endnu ikke til stede) 
Mik fremlagde: Anlægget er gammelt, slidt op 
og for længst afskrevet.  
Mht højtalere er der flere løsninger, bl.a.: 

a. 4 højtalere nede over scenen, så 
lyden kommer, hvor man danser. 
Ulemper: Lyden er ikke helt nær 
lærredet, så det bliver måske en 
mærkelig oplevelse at se 
fodboldkampe, film ol., men så kan 
man måske hænge de to af højtalerne 
lidt nærmere lærredet. – Men der 
bliver ingen mulighed for musik i 
køkkenet, så det bliver ikke så 
hyggeligt at lave mad (Gerda). 

b. 2 højtalere ved pejsen og 2 i 
køkkenet. 

c. Højtalerne ”vendt om” så lyden er i 
midten af rummet og der er stille 

zoner på begge sider, så man kan 
snakke (Hanne J) 

Henrik nævner, at det ikke haster så meget, 
for man kan leje supergode højtalere for 700 
kr indtil alt er i orden. 
Et udvalg nedsættes til at sondere terrænet: 
Kristian, Henrik …. Flere kan melde sig til 
dem. 
 
Fremtiden for hesteskuret v/Arne (endnu ikke 
til stede) 
Oplæg i Bakkanalen 2011/4 og kommentar 
fra Hans samme sted. 

a. ny hestegruppe (f.x. folk fra Bakken, 
Landsbyen og Vilhelmsborg) opstår 
og har brug for skuret 

b. Bakken køber skuret 
c. Ingen køber skuret 

Ad a: Fint med gode naborelationer, men det 
er farligt, at naboer ejer noget på Bakkens 
jord. Vores råderet forsvinder og konflikter 
opstår (Ole EP).  
Derfor skal det være forankret i 
bofællesskabet (Erik, Helge m.fl.).  
Kender dem fra landsbyen overhovedet 
forholdene (f.x. besværet med hestemøg, 
vand og hø om vinteren)? Tag ikke kontakt 
med landsbyen, før vi ved, hvad vi vil. (Erik) 
Brigitte er interesseret i at være ankermand, 
men ved ikke af, at der skulle være flere 
interesserede herfra. Vil gerne have et lille 
læskur et mere velegnet sted og er ikke 
indstillet på at skyde penge i skuret. 
Det skal forblive en interessegruppe, og det 
er hus 3’s ansvar enten at finde nogen, der 
driver hestegruppen videre, eller at aflevere 
området tilbage i den stand, de modtog det i 
(Mik, Mikael, Anne-Lise). 
Ad b: Alt for høj pris (Ole EP) 
Er ikke interesseret i at bofællesskabet 
overtager skuret (Helge, Torben) 
Hvis skuret forsvinder, er det svært at få en 
hestegruppe op at stå, det er dumt at få det 
revet ned (Erik). 
Ad c: Det er et meget stort 
oprydningsarbejde, der forestår for hus 3. 
Området er så vådt, at der ikke kan bruges 
maskiner, kun trillebør. Området skal være i 
orden, når vi skal fortsætte dræningen næste 
arbejdsweekend. Omkostningerne og 
besværet vil ca svare til den pris, der 
forlanges for skuret, så en mulighed var en 
”byttehandel”: skuret bliver stående og 
bofællesskabet påtager sig til gengæld 
oprydningen. Uanset om det bliver hus 3 eller 
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bofællesskabet, skal det på forhånd være helt 
klart, hvad der hører med til oprydningen. 
(Ole EP, Erik, Ole S, Brigitte, m.fl.) 
Måske findes der en gammel aftale om, hvad 
der skal ske, når hus 3 flytter? (Torben). 
Bestyrelsen undersøger det. 
Konklusion: Inden næste fællesmøde skal en 
evt. interessegruppe være etableret. Skurets 
skæbne bliver så en sag mellem 
interessegruppen og hus 3. Kan en sådan 
gruppe ikke etableres med ankerpunkt 
heroppe, skal skuret fjernes – eller efterlades 
som vederlag for en oprydning, som hus 3 i 
så fald slipper for. 
 
Sø og land v/Erik & udvalg. 
Oplæg i Bakkanalen 2011/4 og kommentarer 
samme sted fra Hans og Mikael samt mail fra 
Jørgen S (også uddelt i postkasserne inden 
mødet). 
Arne gennemgik udvalgets oplæg og forsøgte 
at klargøre drænenes tilstand og effekt før, nu 
og i fremtiden. 
Dræn: Det er ikke bare sammenklappede 
dræn og kommunens vejarbejde, der er skyld 
i søens omfang, men også at intakte 2-
tommers dræn, bl.a. midt i søen, var fyldt 
med ler og altså ude af funktion.  
Når de sidste dræn (excl. Fodboldbanen, som 
diskuteres nedenfor) er etableret i næste 
arbejdsweekend, vil vandet efterhånden løbe 
ud af den lille sø NV for bålpladsen, og også 
området ved hesteskuret bliver mere tørt. 
Men det er et problem, at det kommunale 
underløbs-dræn, som vores dræn ledes ind i 
ved Dagløkkevej, kun er et 2-tommers rør, 
dvs dets dimension er mindre end vores nye. 
Det er dyrt selv at skyde et dræn under vejen, 
men det er fuldt lovligt at lede vand ud over 
naboens mark. 
Forhåbentlig har de sidste 2 års ekstreme 
nedbør været undtagelser og ikke et udslag 
af vedvarende klimaforandring – i alt fald: lad 
os se hvordan det går til sommer, før vi 
foretager os yderligere. (Arne) 
Lad os få lov til at retablere det gamle dræn 
under vejen (Mik) 
Proces. Vi besluttede os for et 
dræningsprojekt, men er endt med et 
søprojekt. Det er dyrt – er det dét, 
bofællesskabet vil bruge penge på? I så fald 
skulle vi have besluttet dét. Processen har 
ikke været OK (Jørgen S).  
Jo! Læs referaterne (Arne). 

Fodboldbanen: Dræneringen har sat en prop i 
søen, så vandet ikke kan løbe fra bl.a. banen 
(Jørgen S).  
Nej, tværtimod; der er stukket hul i den 
lerprop, der stoppede de gamle dræn; der er 
indtil nu løbet 2-3.000 kubikmeter vand fra 
søen over på den anden side af Dagløkkevej. 
Havde vi ikke drænet, havde vandet stået 
langt højere end nu. Banen ligger ½ meter 
højere end søens nuværende vandspejl (som 
endnu ikke er nået ned til den ønskede kote). 
Det er derfor ikke søen, der gør banen våd, 
men undergrunden, der består af kompakt 
ler, som ikke lader vandet sive bort. (Arne). 
Vi skal have en bane, der er tør, så drengene 
kan spille på den. Enten skal den drænes (pt 
er kun NØ-hjørnet drænet), eller også skal 
den flyttes – fx: bane og bålplads længere 
mod vest, hvilket vil betyde at foldene må 
flyttes længst ud mod vest (Mikael, Bo, 
Helge, Mik). 
Hvis den vest- og nordvestligste strimmel af 
vores jord skal udnyttes, skal den også 
drænes (Ole S). 
Hvis banen skal drænes, skal der etableres et 
nyt stjerneformet dræn. Det er et 
selvstændigt projekt. (Erik). Eller dræn rundt 
om banen og ned i søen (Mik). 
Det nytter ikke at flytte banen længere vestpå 
(i fårefolden), for der er ligeså vådt (Arne, 
Anne-Lise), og det er et kæmpeprojekt at 
flytte den op på det lidt højere terræn 
nordvestpå, for så skal der planeres, og rigtig 
rigtig meget jord flyttes, dvs meget 
dyrt/arbejdskrævende (Arne).  
Tænk over søens størrelse. Det dur ikke, at 
søen ligger så tæt på det sydlige mål, for det 
er ikke alle bolde, der går i mål, tværtimod, og 
drengene gider ikke svømme/vade ud efter 
bolden, d.v.s. der bliver ikke spillet. NB banen 
kan ikke drejes 90 grader, for så skal 
drengene ind gennem Hanne og Oles knuste 
ruder efter bolden, og det bliver de nok også 
hurtigt trætte af. 
Dræn søen helt tør denne sommer og se, 
hvad der sker. Så kan vi regulere søen opad i 
stedet for nedad. (Mikael) 
Vi kan ikke dræne søen væk, men max 
sænke den ca 1 meter (til ca 21,5) (Mik, 
Arne) 
For 2 år siden, da vi ikke havde de våde 
somre og vintre, var banen tør. Panik ikke 
endnu, men vent og se om ikke det bliver 
bedre vejr igen (Ole EP). 
Søen, stierne, foldene :  
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a. Naturlig sø, der veksler i størrelse og 
hvis indhegning er foldens hegn; 
gangsti udenom folden, men også 
mulighed for at komme ned til søen 
gennem 1 eller 2 børne- og dyresikre 
faldlåger 

b. Gravet sø, hvor gangstien kan ligge 
mellem søbred og indhegning. 

Ad a: Se arbejdsgruppens oplæg. 
Forslaget mangler en landskabsarkitekts 
fingeraftryk! Det er uprofessionelt og det 
indebærer en ødelæggelse af vores 
fællesareal (Jørgen S). 
Man kunne godt lave en tør ”sti” i en vis 
afstand rundt om søen (inde i folden) ved at 
hæve terrænet 10-20 cm med noget af det 
overskudsjord, vi kan få fra Højgård og 
Schultz, men det vil koste nogle tusinde kr. 
(Arne). 
Det er smukt med en sø, der bevæger sig op 
og ned. Stien skal ligge i stor afstand fra søen 
a.h.t. fuglelivet (Mik) 
Stierne er for kantede og der måtte godt være 
hegning tættere på søen (Suzan). 
Ad b: Se Jørgens oplæg. 
Jeg har arbejdet meget med gangarealerne i 
vores fællesareal og det landskabelige 
udtryk. Se blot hvor vellykket arealet og søen 
hos vores naboer er udformet (Jørgen S). 
Landsbyens sø er et grønt og ulækkert 
algehul (Mik).  
Vandspejlet i en gravet sø kan kun styres, 
hvis den er mindst 1½-2 meter dyb – altså en 
slags vandreservoir (Erik). 
Folde (dvs hegn) har lange, lige linier; det 
giver ro på området i modsætning til det 
ekstremt krussedullede på Jørgens oplæg, 
som giver et forvirret landskabsbillede. 
Desuden er det meget besværligt med for 
mange hjørnestolper (Anne-Lise). 
Området med gangstien skal slås, da det jo 
ikke bliver afgræsset, ellers gror det til – se 
bare på stien mellem hestefolden og 
Dageløkkevej,og har vi ikke allerede nu 
rigeligt at slå og passe? (Anne-Lise).  
 
Lad os starte med at sænke søen og om et år 
tage stilling til banen (Arne) 
Ja, lad os sænke den til 21,5 (Mikael) 
Nej, til 22,0. Så er den tilpas stor, så vi får 
fugleliv. Mindre end 22 giver bare et sort hul 
(Mik). 
Bundkoten ligger lidt under 21,5 (men over 
21,0), og vælger vi 22, så går den jo længere 

ned i tørre somre, dvs 22,0 er bedst, ellers 
bliver det måske bare en lille pyt (Erik). 
 
Der skal tages en beslutning senest i 
marts a.h.t. planlægning af 
arbejdsweekenden! (Erik) 
 
8. Udvalg og opfølgning af opgaver: Intet 
 
9. Eventuelt 
Vådt pejsebrænde v/Erik. Det nye brænde 
har stået utildækket og derfor er det nu alt for 
vådt. Der bør ikke fyres i pejsen før det nye 
brænde har været overdækket i 3 uger (Erik). 
Forbrugeroplysning fra Ole EP: Tanken har 
tørt brænde! – og i øvrigt skal der da bruges 
privat brænde til private fester!?! 
Stamgruppe 5 dækker brændestablen med 
sort plastik på søndag. 
 
Snerydning i skralderum v/Erik 
Oplæg i Bakkanalen 2011/4 
- Og: når man alligevel er i skralderummet, og 
der ligger sne, så tag lige et nap med kost og 
skraber, så det ikke når at blive til urokkelig is 
inden næste søndag (Erik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


