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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: 
Tirsdag d. 9. marts 
Onsdag d. 7. april 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Tirsdag den 23. marts 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 27. februar Hus 9 
Tirsd. D. 9. marts Hus 9 
 
Arbejds weekend 17/18, april stamgr, 5 
Lørd, d. 24. april Hus 21  
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 7. marts kl. 10 
Stamgruppe 5 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
 
 
Fødselsdage: 
Lotte(1) fylder 41 år mand. d. 1. marts 
Inge fylder 53 år sønd. d. 7. marts 
 
 
 

 
 
TILLYKKE 
 
 
 
Vi manglede 100 kr 
Efter fredagsspisningen, da vi skulle gøre 
regnskabet op, manglede der 100 kr. Der var 
en 500 kr sedler og to 200 kr sedler i kurven, 
så måske har en af jer taget forkert tilbage. 
Kig lige efter i pungen. 
Hilsen  
Lene, Anne-Dorthe og Inge  
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Forretningsorden for Bofællesskabet Bakken 
Mik 20. januar 2010 Side 1 af 2 
Beslutningskompetencer 
 
Generalforsamlingen 
Jf. vedtægterne er generalforsamlingen Bakkens øverste myndighed og generalforsamlingen 
vælger bestyrelsen direkte med formand og kasserer. 
 
Fællesmøderne 
Fællesmøderne er Bofællesskabets eneste besluttende myndighed for alle emner, der ikke kræver 
beslutning på generalforsamling jf. vedtægterne. Fællesmøderne kan uddelegere besluttende 
kompetencer på et klart afgrænsede område til en gruppe, bestyrelsen eller en enkelt person med 
et klart, afgrænset økonomisk spillerum. 
 
Beslutninger på fællesmøder 
For at et forslag kan besluttes på et fællesmøde skal følgende procedure efterleves: 
 

• Det kræver behandling på mindst to fællesmøder inden for 3 måneder at få besluttet et 
forslag 

 
• Forslaget skal offentliggøres i Bakkanalen senest ugen før (dvs. minimum 8 dage) 1. 

fællesmøde. 
 

• Forslaget betragtes hermed som sat på agendaen for 1. fællesmøde ”til debat”, hvor 
oplægget præsenteres og drøftes/kommenteres. 

 
• Forslagsstilleren kan rette forslaget til inden næste fællesmøde og offentliggøre det i 

Bakkanalen. Resulterer rettelserne i grundlæggende ændringer, skal det rettede forslag til 
første behandling igen. 

 
• Dersom rettelserne er mindre/tekniske sættes det på agendaen under ”Til beslutning” på 

næste Fællesmøde. 33 % af de fremmødte Bofælle kan kræver en ekstra/fornyet 1. 
behandling. 

 
Ved afstemning på 2. behandling har hvert hus (I/S-parthavere) 2 stemmer og afgørelsen vedtages 
med simpelt flertal af de fremmødte og ved fuldmagt afgivne stemmer. 
Fællesmøder indkaldes normalt med 2 ugers varsel via Bakkanalen, men kan i akutte og/eller 
uopsættelige situationer indkaldes via mail og ved opslag i Fælleshuset, hvor der gælder: 
 

I. Skal indkaldes med mindst 2 dages varsel 
 

II. 2. behandling kan tidligst afvikles efter yderligere 3 dage 
 

III. Hvis mindst 3/4 af Bofælleskabets samlede stemmer (pt. svarende til 38 stemmer) 
ønsker det kan 2. behandling udelades, hvorved beslutningen træffes på 1. 
behandlingen. 

Beslutninger truffet på disse ”fast track” Fællesmøder skal offentliggøres dagen efter på mail og 
ved opslag i Fælleshuset samt sendes til Bakkanalen. 
 
 
Bestyrelsens kompetence 
Bestyrelsens primære opgave er at: 
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• Drive den demokratiske og administrative proces med bl.a. fællesmøder og 
generalforsamlinger 

 
• Sikre, at alle vedtagne procedurer og beslutninger efterleves og overholdes 

 
• Løbende at styre økonomien med rettidig omhu, herunder at sikre afregning med diverse 

interessenter. 
 

• Være indgangsvinkelen til Bofællesskabet fra offentlige myndigheder og andre eksterne 
parter. 

 
• Repræsenterer Bakken som udlejer overfor Gårdens lejere. 

 
Bestyrelsen har ingen selvstændig beslutningskompetence over brug af eller prioritering af fælles 
midler eller ejendom med mindre Fællesmødet har bevilget en specifik kompetence (jvf 
Fællesmøderne). 
 
 
Bofællers kompetence 
Ønsker Bofæller at gøre brug af fælles midler, ejendom eller ændre fysiske omgivelser foregår 
dette via Fællesmødet jf. ovenstående for at styrke og sikre demokratiet samt nærheden på 
Bakken. 
 
 


