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Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                      Redigeres af bofæller 
 

        33. årgang   ·   Nr. 41  15. december 2013 

 
 
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: 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 3 
Lørd. D. 21. dec. Hus 8 
Sønd. d. 22. dec. Hus 15 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Lørd. D. 28. dec. Hus 5 
Sønd. d. 29. dec. Hus 3 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
2014 
Sønd. d. 12. januar Hus 20 
Lørd. D. 25. januar Hus 2  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lørd. D. 6. december Hus13 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 22. december 
Stamgruppe 3: 
 
Inge + Ditte 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Judith  
Erik 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Søren + Johanna 
 
 
 
Fødselsdage: 
Jørgen T. fylder 69 år sønd. d. 22. december 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 
 
 
Sidste Bakkanal i år 
den. 22. december 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 146, november 2013, har testet: 
Mandler, Barbermaskiner, Pyrolyseovne, 
Bærbare computere, Autostole til børn. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
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Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk 
og skriver 362015 i feltet ’brugernavn’ og 

3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15 
 
 
 
Brev fra Frederik 
 

 
Halvvjes Dancon March og udsigt 
 
 
Kære bofæller. 

Jeg tænkte, at nu hvor jeg har været af sted 

hjemmefra I snart 1½ måneds tid, ville det være 

passende lige at sende en hilsen hjem til jer. 

Vi landede sikkert I Kosovo d 3. november, hvor vi 

derefter gik direkte hårdt på med det vi laver 

hernede, så vi kunne sende det gamle hold hjem. 

Vi startede dog lige med at blive indkvarteret på 

vores stuer osv., hvor vi bor 4 sammen. Det er 

ikke de største værelser, men vi får det da til at gå 

– efter som, vi alle (i hvert fald på vores stue) kan 

rigtig godt sammen. 

Hele delingen bor I en stor “blok” af containere, 

som man har indrettet som værelser og fået sat 

varme osv. I, så det fungerer fint.   

Vores arbejde hernede består I at vi kontrollerer 

alt passage ind/ud af lejren, gående som 

køretøjer. Dvs. vi har magten over hvem der kan 

komme ind I lejren, og I så fald om de 

overhovedet må komme ind. Folk skal vise deres 

udleverede ID’kort, og hvis man arbejder herinde 

som Civil, skal man bytte et af sine legimitations 

kort, med et “visitor badge”. Alle de civile som 

kommer ind i køretøjer, skal vi også “searche”. 

Dvs. de skal åbne alle deres bildøre, kølerhjelmen 

og bagsmækken – så kigger vi om der er noget de 

ikke må have med ind/ud. Det kan fx være våben, 

elektronik, for mange penge lige pludseligt, for 

mange smøger, alkohol og andre små basale ting. 

Når det så er sagt, så har vi indtil videre ikke haft 

et enkelt tilfælde, hvor vi har fundet noget 

“ulovligt”.  

Udover vagten ved indgangen, har vi også en 

vagt som bevogter lejrens ammunitions depot. 

Der er ikke så meget at forklare om det arbejde, 

idet det mest drejer sig om at kontrollere om folk 

må komme ind, og så ellers lukke dem ind. Den 

vagt bliver hernede kaldt for “buff” tjansen, idet 

man det meste sidder I vagten og ser film 

dagen/natten lang. ☺ 

Nok så meget om vagten/arbejdet, tænkte jeg lige 

kort ville kunne forklare hvordan en normal kort 

uge ser ud for os. Vi kører med at vi er 3 grupper, 

hvorefter 1 gruppe så er på vagt af gangen, mens 

de 2 andre har fri. Dvs. at når man ikke er på vagt, 

har man altså hele 2 dage fri I træk, utroligt 

lækkert.  

Når vi så ikke er på vagt, kan det godt blive lidt 

kedeligt og trivielt hernede. Det er nok det folk 

bruger mest tid på at undgå. Min gode ven 

(roomie) og jeg, bruger normalt vores fridage på 

at træne en del, eller sidde og se en god film. Vi 

har dog også været ude I de 2 andre store 

militære baser som ligger hernede, den ene som 

er en multi international lejr – og den anden som 
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USA står for.  

Udover det har vi ikke rigtigt været ude at se 

noget endnu, men vi planlægger på at gøre det 

her snart! 

Kosovo generelt set, er et meget fattigt land. Det 

afspejler sig også ekstremt tydeligt når man kører 

ude i byerne/landet, hvor der rigtigt ofte står 

ufærdige bygninger, bygninger som er helt 

nedslidte, men folk stadig bor i dem – og så kan 

der lige pludseligt være et stort rigtigt fint hus. Det 

skyldes, at størstedelen af indtægten hernede, 

foregår via kriminalitet. Hvis man ser på storbyen 

(Pristina) udefra, kunne den sagtens ligne enhver 

anden storby. Den har også højhuse, høje 

fabriksbygninger. Hvis man dog først kommer 

derind, kan man tydeligt se forskel i forhold til fx 

KBH. Gaderne og grøfter bliver brugt som folks 

skraldespande, og der er ingen som tager sig af 

det. Og generelt set, er der meget udstødning fra 

biler, og røg fra fabrikker, som kommer direkte ind 

over byen. Jeg har som sagt ikke rigtig været så 

meget ude at se noget endnu, men når jeg 

kommer, skal jeg nok tage nogle billeder hvor 

man i en hvis grad, kan se hvordan det ser ud.  

Vi var I Mandags (9/12) ude at gå noget som vi 

danske soldater har arrangeret, ved navn 

DANCON March. 

Det er en tradition, at man afholder det på hvert 

hold der er hernede. DANCON Marchen, går ud 

på at man går 25km, med en rygsæk på mindst 

10kg, udover det skal man selvfølgelig også have 

vand med. 

Man betaler 20 Euro (ca. 140kr) til os for at 

deltage I det, og alle nationer kan melde sig til. 

Den officielle March bliver gået på lørdag 14/12, 

hvor vi indtil videre har over 700 tilmeldte, som 

altså er soldater fra andre lande. 

De 20 Euro, som hver person betaler, har vi så til 

rådighed til os selv. Derudover får vi også ca. 

190kr pr person, af det danske forsvar, for at 

afholde dette. 

Beløbet, som indtil videre kommer til at ligge på 

omkring 80-90.000 er ikke fastlagt hvad vi skal 

bruge på endnu. Planen er dog, at vi giver en 

procentdel (som ikke er aftalt endnu), til en 

velgørenheds organisation. Lige pt., kommer 

pengene nok til at gå til Danske veterancenter, 

eller for Pårørende, som evt. har mistet en I 

Kamp.  

Men som sagt, den var jeg ude at gå I mandags, 

jeg havde dog 18kg I rygsækken, derudover 3L 

vand. Desværre er det ikke bare på en lige vej 

man går, og hernede er det ikke “bakker” som I 

Danmark. Vi har rigtige bjerge, så den del skulle vi 

da også op at gå i. Må personligt sige, at jeg nok 

aldrig helt har prøvet noget så hårdt, i hvert fald 

ikke for ens ben, eller ens skuldre, mht. til 

rygsækken. Men dejligt og stolt af at kunne sige, 

at det nu er overstået, og at jeg gennemførte det.  

Nu hvor julen snart nærmer sig, har vi da også 

fået pyntet op til jul. Vi har fået en del jule ting 

sendt af Forsvaret, så vi har rigtig pyntet op – man 

skal jo kunne hygge sig som soldat også ;)  

For mit vedkommende har jeg fri juleaften, så det 

rart nok. Vi er nogle stykker som har snakket om 

(hvis sneen kommer), om evt. at tage ud og stå på 

ski den dag, idet det måske godt kan lade sig 

gøre. Ellers er vi så heldige at vi har en kok på 

vores hold, så om aftenen, bliver der lavet lækkert 

gris og bage kartofler på grillen. Forhåbentligt får 

vi også lavet risengrød/risalamande.  

Nytårsaften derimod har jeg desværre ikke fri, så 

lige nu skal jeg enten stå/holde vagt kl. 00.00, 

ellers sover jeg desværre nok. Meget mærkeligt, I 

forhold til hvordan det ville have været foregået 

derhjemme. 

Men alt I alt, har jeg det rigtig godt hernede. Der 

er intet overhovedet at være bange for, og civil 

befolkningen er også rigtig flinke overfor os KFOR 

styrker.  
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Savnet hjem til er der selvfølgelig, og specielt lige 

her I juleperioden, men det ikke så slemt, som jeg 

nok egentlig havde forventet.  

 

Håber at I alle har det rigtig godt derhjemme, og 

at I får en formidabel jul og nytår. 

Glædelig Jul og Godt Nytår herfra Kosovo, til jer 

alle sammen! Glæder mig til vi ses igen ☺ 

Kh. Frederik ☺  

 

Jeg har vedhæftet nogle få billeder, ikke så 

mange dog.  

Jeg har planer om at ligge resten på facebook, så 

hvis i ikke allerede er venner med mig derinde, er 

i velkomne til at sende en ansøgning – hvis i har 

lyst til at se lidt flere billeder ☺ 

 

I er også altid velkomne til at skrive til mig, på 

fksimonsen@gmail.com.  

 

 
Vores boliger, min er nederst til højre. 
Vores boliger, min er nederst i højre  
 

 
Værelset indefra 
 
 

 
Udsigt fra vagten 
 

 
Vagt om natten 
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Førstehjælpstræning m. helikopter + 
Amerikanerne.  
 
 
Hovedstaden, Pristina. 

 
 
Beboer i hus 21 hen over jul og nytår 
 
Mens vi er i Mexico (18.12.-9.1.), er hus 21 
beboet af Lotte Sangstad, som også lånte vores 
hus i sommerferien. 
Et par dage før nytår har hun sandsynligvis taget 
imod olivenolieleverancen fra Miv i Italien, så de 
bofæller, der har bestilt, kan hente - og så bare 
betale til mig, når vi er kommet hjem. 
 
God jul til alle bofæller 
Hans & co. 
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Kære Bofæller,  

På det seneste fællesmøde havde vi debatpunktet om anskaffelse af græsslåmaskine og indkøb af 
tipvogn.  
Der var ikke megen debat, måske fordi vi allerede har besluttet, at vi skal have en græsslåmaskine 
til foråret.  
Hvad forslagsstilleren (Arne) og bestyrelsen ikke lige havde tænkt over var, at der ikke er 
fællesmøde her i december. Forhandleren i Fredensborg skal have besked inden årsskiftet, om 
han kan hente sin græsslåmaskine og tipsvogn eller lade dem stå, fordi vi gerne vil købe dem.  
Hvis vi agter at anskaffe de to maskiner, kan vi slippe for at betale transporten retur til os i det nye 
år, derfor vil bestyrelsen gerne kende bofællernes holdning og indkalder hermed til fællesmøde 
tirsdag den 17. december lige efter spisning.  
Det eneste punkt på dagsorden er beslutningspunktet om vi skal købe eller ikke. 
Jeg har lige kopieret forslagene ind her i mailen, men de kan også genfindes i Bakkanal nr. 34 og 
37. 
 
 
Forslag om køb af græsslåmaskine  

På fællesmødet i efteråret traf vi beslutning om at købe en traktor til transport og snerydning samt 
at købe en dedikeret græsslåmaskine. Vi er derfor nået dertil, hvor vi skal til at træffe en afgørelse, 
hvis vi skal have god tid inden græsset begynder at gro igen. 

Samtidig sikrer dette forslag også, at vi får en samlet vurdering af maskinindkøb i forbindelse med 
mit forslag om at købe gummivognen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at nyprisen på den gummivogn vi 
har fået tilbud til en pris af 12.500 kr. inkl. Moms er cirka 35.000 kr., da det er en professionel vogn. 

Jeg er ikke en del af græsteamet, så derfor skrive rjeg blot i min egenskab af medlem af 
vedligeholdelsesgruppen. 

En del af græsslåerne (Ole, Steffen, Maria og Henrik) har afprøvet den maskine, som vi har haft på 
til låns.  Ud fra tilbagemledingerne vil jeg foreslå, at I vi vælger den maskine. Der er tale om en 
dedikeret græsslåmaskine, som koster 30.000 kr. inkl. moms. Maskinen er helt ny og har dermed 2 
års garanti. 

 Den har følgende og ulemper og kan beses i længen. 

Fordele:  

·        Den slår græsset meget hurtigt, fordi den er 15 cm. bredere end den gamle, og fordi den 
smider næsten al kraften fra motoren direkte ned i klippebordet. 

·        Den er meget nem at komme rundt med, fordi den kan dreje rundt om sig selv, så man 
kan eks. dreje rundt om et træ i en køregang uden at skulle bakke. Det øger hastigheden 
markant. 

·        Den er billig at vedligeholde, fordi den har meget få og enkle funktioner (den kan jo kun 
slå græs). 

  
Ulemper:  

·        Den kræver lidt mere  træning at køre – ikke meget men noget. Det betyder, at vi med 
dette valg satser på en afgrænset gruppe af klippere, som til gengæld kan gøre det 
hurtigere. 

·        Den larmer mere, fordi knivene kørere hurtigere. Det er derfor nødvendigt at køre med 
høreværn. 
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·        Den må ikke bruges til at rydde områder med småbuske eller slå lang græs ude på 
marken. Den er kun beregnet til stien og anlagte græsplæner. 

  
Alternativet til den dedikerede maskine her en havetraktor, som vil være nemmere for flere at køre, 
men det vil også tage væsentligt længere tid at slå græsset. Prisen er lidt lavere, cirka 24.000 kr. 
inkl. moms. 

Jeg har ingen stærke holdninger til den her sag, så lyt godt til græsslåerne. For god ordens skyld: 
Vi har ikke haft tid til at behandle dette i vedligeholdelsesgruppen, så med forbehold af behandling 
her. 

 

Skal vi erstatte motorbørene med en tipvogn  

Ved kolbøtteweekenden afprøvede vi at transportere ting med en tipvogn til traktoren, som vi 
havde lånt hos Fredensborg Skov og Have.  

Jeg syntes erfaringerne var gode:  

1. 1)  Fordi tipvognen kan tage dobbelt så meget som motorbørene, så vi bruger mindre 
mandskab  

2. 2)  Traktoren kan takket være firehjulstræk og differentialespærre køre steder ude på 
markerne, hvor motorbørene har det svært og i alle tilfælde er meget hårde ved de stakkels 
fæller, som hiver og slider for at holde dem på rette vej.  

Vi betaler typisk 1000-1500 kr. på motorbør pr. arbejdsweekend, og derfor er det en overvejelse 
værd, om vi på sigt kunne spare penge ved at købe en tipvogn, da vi jo ofte har to motorbører pr. 
arbejdsweekend. Den tipvogn vi havde lånt koster 12.500 kr., så det kan jo betragtes som en 
maksimumpris.  

Måske nogle fæller kan finde en billigere vogn.  

Hvis vi køber vores egen vogn vil vi også have den fordel, at vi har den på alle andre tidspunkter 
end arbejdsweekenderne – eks. til at køre haveaffald, jord, halm til fårene og dyremøg.  

Jeg vil derfor gerne stille følgende forslag til næste fællesmøde:  

Bakken indkøber en tipvogn til traktoren til en mak s. pris af 12.500 kr. Inden der træffes 
endelig beslutning på det næste fællesmøde kan alle  bofæller komme med bud på evt. 
billigere vogn. Det skal dog være en vogn, som opfy lder tre krav:  

1. 1)  Den skal være lavet i en professionel kvalitet med solid ramme (der findes billige 
konkurrencemodeller, som har en ramme som en biltra iler, men de kan ikke holde, 
når de skal tippe og slet ikke, hvis de kører ud ov er bump mv.)  

2. 2)  Den skal kunne tippe helt op (ellers kan eks. d yremøg og jord ikke glide af den, 
men skal halvvejs skovles af).  

3. 3)  Den skal have hjul, som minimum er 12 tommer, e llers er den ikke til at køre ud 
over markerne.  

Mvh. Arne  

 
På bestyrelsens vegne, vh. Lene  
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Ekstraordinært fællesmøde 

Tirsdag den 17. december 2013  

umiddelbart efter spisning 
 
 
Kære fæller! 
 
Hermed indkaldelse til ekstraordinært fællesmøde tirsdag d. 17. december 2013 
umiddelbart efter spisning med følgende 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Dan 

 
2. Valg af referent 

Bestyrelsen forslår, at en fra bestyrelsen tager referat 
 

3. Beslutning om køb af græsslåmaskine og tipvogn 
Se Arnes forslag om valg af græsslåmaskine i hans mail 10/11 og Bakkanal nr. 37, 
s. 4 og hans forslag om køb af tipvogn i Bakkanal nr. 34, s. 4.  

 
 
Som baggrund for beslutningen om at afholde et ekstraordinært fællesmøde følger her 
uddrag af Lenes mail af 11/12 til alle bofæller:  
 
"Kære Bofæller, 
 
På det seneste fællesmøde havde vi debatpunktet om anskaffelse af græsslåmaskine og 
indkøb af tipvogn.  
Der var ikke megen debat, måske fordi vi allerede har besluttet, at vi skal have en 
græsslåmaskine til foråret.  
Hvad forslagsstilleren (Arne) og bestyrelsen ikke lige havde tænkt over var, at der ikke er 
fællesmøde her i december. Forhandleren i Fredensborg skal have besked inden 
årsskiftet, om han kan hente sin græsslåmaskine og tip 
vogn eller lade dem stå, fordi vi gerne vil købe dem.  
Hvis vi agter at anskaffe de to maskiner, kan vi slippe for at betale transporten retur til os i 
det nye år, derfor vil bestyrelsen gerne kende bofællernes holdning og indkalder hermed til 
fællesmøde tirsdag den 17. december lige efter spisning.  
Det eneste punkt på dagsorden er beslutningspunktet om vi skal købe eller ikke. 
Jeg har lige kopieret forslagene ind her i mailen, men de kan også genfindes i Bakkanal 
nr. 34 og 37." 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
 
 
 


