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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag 8/2 
Bestyrelsesmøde om regnskab/budget: 28/2 
Torsdag 8/3 – godkendelse af færdigt regnskab 
for 2011 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Ekstraord. Generalf. Tird. D. 13. marts 
Torsdag 22/3 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Sønd. d. 8. april Hus 18 
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. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 

Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
 
Fællesrengøring d. 11. marts 
 
Rengøring sønd d. 18. marts. kl. 10 
Stamgruppe 4 
 
Karen Sofie + Frederik 
Mathilde 
Lisbet 
Gerda 
Kirstine 
David + Simon 
Mikael + Kristian 
Flemming 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
Inge fylder 55 år onsd. d. 7. marts 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære Bofæller. 
  
Så er årets vandregnskab parat i første 
udkast. 
  
I bedes studere det og specielt om antal 
hoveder er rigtige. Hvis I har rettelser, så skal 
jeg have dem på mail (dato for hvornår 
antalllet af hoveder er ændret fra hvad til 
hvad) inden den 14. marts 2012. 
  
Har I spørgsmål, så hiv fat i mig. 
  
HIlsen, 
Mik 
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Pilgrim ur 
 
Der lå et Danish Design ur (Pilgrim) i en kurv i 
vindueskarmen i Fælleshuskøkkenet. Er der 
nogen, der kender noget til det? 
Jeg har taget det med hjem for en sikkerheds 
skyld. 
 
Hilsen Lise /hus 22 
 
 
 
Potentiel køber på besøg i dagene op 
til påske 
  
Kære bofæller. En dansk kvinde bosat i 
Tyskland med sine børn p.t. vil gerne bo i 
bofællesskab og har kig på Bakken. Hun er i 
Danmark fra den 31. marts og de næste 4-5 
dage. Hun vil gerne vises rundt, og gerne 
søndag den 1. april. Er der en bofælle, der 
kunne tænke sig at byde ind på den tjans? 
  
mvh 
  
Anne-Dorthe  
 
 
 
Arbejdsdagen, søndag d. 11 marts 
Vi mødes i fælleshuset kl. 9.00 og 
afslutter dagen med velfortjent kaffe og 
kage fra kl. 16.00. 
Der arrangeres ikke fællesfrokost denne 
gang p.g.a. hovedrengøring. Efter frokost 
i privaten mødes vi igen kl. 13.00 i 
fælleshuset for opsamling og aftaler.  
Foreløbige opgave- og bemandingslister 
hænger på opslagstavlen til orientering. 
Giv gerne besked, hvis der skulle opstå 
behov for justeringer.  
HUSK 
Aflysning af sædvanlig rengøringsturnus. 
Vel mødt  
Vedligeholdelsesudvalget 
 
 
 
 
 
 

Kogebøger i fælleshuset 
Hvor finder man lige en opskrift på 
sursteg, øllebrød og arme riddere?  Eller 
ideer til anvendelse af naturens gaver lige 
nu? 
Bogudsalget havde supertilbud på 
Frk Jensens kogebog og Meyers 
Almanak, 
et par digre grundbøger, der supplerer 
hinanden rigtig godt. 
De er nu indkøbt til fælleshuset, så vi kan 
have dem ved hånden til inspiration og 
fornyelse, når der planlægges 
fællesspisning. 
Bøgerne har deres faste plads på hylden 
over kaffe/ thehylden. De er ikke til 
hjemlån.  
Trip Trap serveringsbrædder 
Serveringsbrædderne går op i limningen, 
hvis de ryger en tur i opvaskemaskinen. 
Tre stk. er godt på vej. 
Serveringsbrædderne skal vaskes af i 
hånden og anbringes lodretstående i 
opbevaringsskabet, så de kan tørre 
færdig. Giv gerne oplysningen videre til 
børn og unge. 
Regelmæssig vedligeholdelses oliering 
ligger som ekstraopgave.hos stamgruppe 
6. 
Krydderier 
Stamgruppe 3 har ryddet op i lageret af 
åbne poser og småglas med 
krydderirester.  
Det virker lidt meningsløst, at 
madholdene åbenbart ofte indkøber de 
samme krydderier som vi har stående på 
hylderne som standardsortiment, indkøbt 
i store portioner og dermed langt billigere.   
Liste over standardsortimentet hænger på 
væggen ved kaffemaskinen. Jeg foreslår 
at den desuden sættes på hjemmesiden. 
Erik 
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Krydderier, standardsortiment 
 
Oversigt over de krydderier og kolonialvarer 
som står til rådighed i køkkenet. Organisering 
af krydderier på hylderne fremgår af listens 
opdeling i hyldenummer og varegruppe.   
 

1. Kolonialvareskab  
Flormelis 
Maizena sovsejævner 
Kødsnor 
Rester fra madhold 
 

2. Sødt –surt- salt hylde 
 

3. Stødte krydderier hylde  
Timian 
Rosmarin 
Estragon 
Oregano 
Gurkemeje 
Stødt peber 
Karry/paprika rester (opsamlingsglas) 

 
4. Hele krydderier (1½  hylde) 

Chilie 
Sort Peber 
Koriander 
Kommen 
Spidskommen 
Bukkehornsfrø 
Nellike 
Kardemomme 
Muskatnød  
Kanelstang 
Laurbærblade 
 

5. Diverse krydderier (1½  hylde ) 
Krydderirester fra madlavning 

 
6. Olie – Eddike – kaffe/the hylde 

The 
Hvidvinsvinaigre 
Rester fra madlavning: 
(olie, eddike, kaffe, kulør m.m.) 
 
Erik 

Ekstraordinært 
Fællesmøde d. 25. juni 2009. 
 
På mødet deltog. 
 
Hans, Erik, Peter, Kim, Karen Sofie, Jens, 
Arne, Flemming, Ole E.P., Morten, Lone, 
Grethe, Torben H., Gerda, Mik, Helge, 
Henrik, Mikael H., Dan, Peter Aa, Inge, 
Susan. 
 
Fuldmagter fra hus 20 og 5 og hus 15 
 
Erik rejste en principiel debat om det var 
rimeligt at 
 
 
 
Pkt.1 
 
Byggeprojekt hus 6. 
 
Forslag om ændring af dørparti/dobbeltdøre 
1. sal mod vest. 
 
Morten var ked af at måtte ulejlige 
bofællesskabet med en ændring af projektet, 
men det har vist at de har et andet ønske end 
de oprindelige løsning. Lone og Morten har et 
ønsker om denne ændring, ikke som en 
ultimativ/påkrævet løsning for at komme 
videre med byggeprojektet, idet andre 
løsninger også er acceptabelt. Men de har et 
ønske om dobbeltdøre som de nu har forelagt 
fællesmødet.. 
 
Byggeudvalget kan ikke anbefale at der 
isættes dobbeltdøre i på 1. sal. 
 
Der har været gennemført en høring i Fyr-
gruppen 4-5-6, hvor der ikke er enighed om 
projektet dobbeltdør. Anne -Lise er af 
principielle grunde modstander mod løsninger 
der giver store vindues partier mod vest. 
 
Herefter udspandt sig en principiel debat om 
flere forhold, arkitekturen, Bakke-standarder, 
lys-muligheder, franske altaner, dobbeltdør 
der ikke kan åbnes. Skal vi være tro mod den 
oprindelige arkitektur, velux-ruder kontra de 
smukke tegltage, er det et valg mellem om 
husene er tænkt smukke udefra, eller om de 
blot skal være rare at bo i eller om det er 
beboerne der bare vil have en smuk udsigt.. 
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En gennemgang af de tidligere tiders synder, 
udbygninger, tilbygninger, nabo-bebyggelser, 
vinduer, terrasser m.m. Hvad er værdien af et 
byggeudvalg som vi så efterfølgende 
underkender. Det procentvise lysindfald i 
husene, går Bakkens arkitektur nu i forfald 
hvis der ikke eksistere principper, har vest-
rækken mere adgang til lys end øst-rækken.  
 
Igen en aften med mange gode argumenter. 
 
 
Der blev fremlagt et forslag om at hus 6, kan 
etablere en dobbeltdør der ikke åbnes, men 
designmæssigt ligner en almindelig 
dobbeltdør, med brede karme og 3 træ-
bundstykker og uden ”gitter” 
 
For forslaget stemte 16 
Imod forslaget stemte…..???? 
 
Inden der blev stemt videre, rejste der sig en 
principiel debat om det rimelige i at stemme 
via fuldmagt, når man ikke har deltaget i 
debatten. 
 
Så derfor skal vi igennem turen på endnu et 
fællesmøde som så skal følge den 
autoriserede bygge-procedure, som er 
beskrevet i tidligere referater, fæ-møde 
beslutninger mm. 
 
Så der kommer nye tegninger osv.  
 
Og sagen vil blive behandlet på et kommende 
fællesmøde. 
 
Referent  
Kim  hus 8 
 
 
Dette indlæg har redaktricen sat i: 

Hej  

Jeg læste i referatet for fællesmødet 
den 22. februar 2012 under punktet 
f: Nye vinduer i hus 6: 

Citat: 

Byggeudvalget støtter fuldstændig ønsket mod Øst, 
mens kun Jørgen bakker op løsningenmod Vest. 

Det kom frem på mødet, at Morten og Lone allerede 
har fået afvist forslaget. 

Flere gav udtryk for, at vi skylder Morten & Lone samt 
fællesmødernes beslutninger, at 

fastholde denne beslutning. Vi har besluttet at 
gavlhusene ikke skal have dobbeltdøre. 

Arne (14) gav udtryk for, at vi skal passe på, at det ikke 
kommer til at give præcedens. Det 

er ikke et validt argument, at da gavlen allerede er 
ødelagt så kan det også være lige meget, 

at den kommer til at se grimme ud. 

Torben (19) og Mette (15) stemte den gang for og det 
vil de stadig gøre. 

Det er en afvejning af fællesskabet behov for at ”se 
på” huset og beboerne om at ”se ud af” 

huset. 

Det er ikke helt, som jeg husker beslutningen 
fra det ekstraordinære fællesmøde den 25. 
juni 2009. Jeg har derfor fundet referatet 
frem. Jeg referater ikke hele referatet under 
pkt 1, da det er forholdsvis langt, men har 
valgt følgende citat ud, som en kommentar til 
ovenstående: 

Citat: 

Der blev fremlagt et forslag om at hus 6 kan etablere 
en dobbeltdør der ikke kan åbnes, men designmæssigt 
ligner en almindelig dobbeltdør med brede karme og 3 
træbundstykker og uden "gitter". 

 For forslaget stemte 16 

Imod forslaget stemte ....???? 

Inden der blev stemt videre, rejste der sig en principel 
debat om det rimelige i at stemme via fuldmagt, når 
man ikke har deltaget i debatten. 

Så derfor skal vi igennem turen på endnu et 
fællesmøde, som så skal følge den autoriserede bygge-
procedure, som er beskrevet i tidligere referater, fæ-
møde beslutninger mm. 

Så der kommer nye tegninger osv. 

Og sagen vil blive behandlet på et kommende 
fællesmøde. 

Vi valgte ikke at stille forslaget igen.  

MVH Lone 
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Kære Lone. 
Tak for orienteringen.  
 
Hvis jeg forstår referatet fra fællesmøde den 
25. juni 2009 korrekt, så var der altså fuld 
enighed om, at du og Morten  godt måtte 
sætte en dobbeltdør i, som ikke kan åbnes, i 
huset mod vest? 
 
Hvordan skal vi så forstå referatet fra den 22. 
februar 2012 vedr. samme punkt? Jeg går ud 
fra, at der er tale om samme type dør  - altså 
en dobbeltdør der ikke kan åbnes, men 
designmæssigt ligner en almindelig 
dobbeltdør med brede karme og 3 
træbundstykker og uden "gitter"? 

 

Har vi misforstået noget - eller hvordan? 
Jeg kan tilføje, at vi faktisk ønsker at isætte 
en dobbeltdør – for at skabe mere symmetri 
og rene linjer, når man ser på huset udefra 
mod vest, og altså ikke blot for at få mere lys 
ind. 
 
Håber vi finder en løsning, som alle synes er 
pæn. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bodil Kofoed 
Hus nr.6 
 
 
 
 
 
 
 


