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Fællesmøde-nummer 

 
Kære bofælle! 

Vi har fællesmøde nu på mandag d. 26. maj kl. 20.00 i Fælleshuset.  

Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med alt, hvad du skal 
bruge til fællesmødet.  

Pbv - Kh Dan 
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Dagsorden for Fællesmøde 

Mandag den 26. maj 2014 kl. 20.00 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Dan. 
 
2. Referent 
Det er hus 12's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde  
Referat af fællesmødet d. 27. marts 
 
5. Nyt fra bestyrelsen  

a) Nyt om Gården 

b) Praktisk omkring Hus 10's flytning 
 

6. Punkter til beslutning 
a) Intet 

 
7. Punkter til debat  

a) Forslag fra hus1, 23 og 26c om prøveperiode med ændret spisetid mandag 

b) Forslag fra Anne-Lise om 'Adfærd omkring fælles beplantning...' (fortsat) 

c) Forslag fra projektgruppen vedr. indretning af fælleshus  - renoveringsplan og budget 

d) Forslag fra fåregruppen om ændret fold-inddeling m.v. 

e) Tilbud på renovering af gulvet i fælleshuset (Bodil og Mette15) 

f) Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af plantekasserne omkring torvet 

g) Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af noget af beplantningen under valnøddetræet 

h) Forslag fra Arne og Erik om ny indgang til stuehusets depotrum 

i) Forslag fra Henrik om indkøb af 2 støvsugere 

j) Forslag fra Henrik om indkøb af 1 ukrudtsbrænder 

k) Forslag fra Hanne og Suzan om indkøb af nye højttalere til fælleshuset 

l) Forslag fra Energnisterne om proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning 

 
8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgave r 
a) Projektudvalget – herunder koordinering af projekter 

b) Vedligeholdelsesgruppen/Vinduesudskiftningsgruppen 

c) Interesselistegruppen 

d) Gårdudvalget 

e) Fåregruppen 

 
9. Eventuelt   Vel mødt – bestyrelsen 
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Referat af fællesmødet torsdag den 27. marts 2014 
 

1. Maria valgt som ordstyrer 

2. Referat hus 9 / Anne-Dorthe 

3. Dagsorden godkendt 

4. Referat af fællesmøde 25.02.14 godkendt uden ænd ringer. 

5. Nyt fra bestyrelsen 

a) Gården 
Stuens lejemål ophører x.x.14. Der trædes vande ift. nye lejere p.t. pga vand- og 
fugtskaderne. (Vandskaden er den nye, som forsikringen er inde over. Fugtskaden er den, 
der har været der gennem mange år. Der er ved at blive indhentet tilbud på reparation af 
dette). Vi afventer svar fra kommunen, inden vi går videre. På GF kommer der ny status.  
 
b) Velkomstfamilie til Eva og Christian  
Det bliver hus 23 /Louis og Sarah 
 
c) Generalforsamling 23. april (Kims fødselsdag) 
Det hele kører på skinner. Mette 15 genopstiller ikke, alle øvrige genopstiller (Maria, Dan, 
Bodil og Sebastian). 

6. Punkter til beslutning  

a) Drivhus på hus 3 
Drivhuset holder sig inden for matriklen. Byggeudvalget har godkendt forslaget under den 
forudsætning, at nabohøring falder positivt ud. Der har været nabohøring i hus 4 og 17, 
som ikke havde forbehold. Fællesmødet besluttede, at hus 3 må bygge drivhus i den 
udvidede version, såfremt byggeudvalget i sin helhed kan godkende modellen med større 
dybde i drivhuset, og at den ikke har for store gener for bofæller.  
 
b) Forslag til rammestyring af Bakkens 5-årsplan 20 13-2017 
Forslaget indebærer bl.a., at vi i år (2014) godkender vores overordnede driftsbudget, og 
herefter tager projektdebat inkl. projektøkonomi i maj-juni. Fremover vil denne debat om 
projektøkonomi skulle ligge før GF. Bestyrelsen vil føre et overordnet tilsyn med 
økonomien (og har dermed den i notatet nævnte ”5-års-gruppes” funktion).  
 
Der var stort flertal for at arbejde med den foreslåede rammestyringsmodel med den 
tilpasning, at bestyrelsen træder i stedet for 5-års-gruppen.  
 
c) Forslag om opkrævning af underskud/afvigelse ift  budget og anvendelse af 
overskud til konsolidering 
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Forslaget blev vedtaget med stor opbakning med den ændring, at betaling af et evt. 
underskud på driftsbudgettet betales i de efterfølgende, resterende mdr. af budgetåret 
som en separat post (ikke som generelt forhøjet GEF).   
 
Der lyder også en generel opfordring til at styrke budgetstyringen – fx den fremragende ide 
at forsøge at overholde budgettet. 
 
7. Punkter til debat 
 
a) Forslag om at have en ekstra maddag kl. 18 (og h ermed to kl. 18.30) 
Yderligere debat udskud til næste møde, da klokken var mange.  
 
b) Adfærd om fælles beplantning 
Annelise: Rønnebærtræerne i strædet er fælles, og derfor kan de (og andre fælles træer) 
dels ikke fældes, uden at det har været debatteret og besluttet på fællesmøder. Dels skal 
de beskæres af professionelle. Debat udskudt til næste møde.  
 
c) Indkøb af el-hækkeklipper og akku-græstrimmer 
Forslag fra Erik (se Bakkanalen nr. 13 2014). 
 
8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgave r 
 
b) Vedligeholdelsesgruppen.  
Ole EP har trukket sig af gruppen. Derfor skal vi enten reorganisere gruppen med nye 
medlemmer, eller omvendt beslutte at have mindre ambitiøse arbejdsweekender.  
 
x) Kulturgruppen 
På opslagstavlen hænger en række forslag til potentielle kultur-arrangementer. Se på dem 
og giv din mening til kende.  

- Der blev spurgt til, om der skal være et bestemt antal mennesker for at iværksætte 
et projekt? Det er kulturgruppens afgørelse 

- Bodil vil gerne ud af kulturgruppen – skal der nye medlemmer ind? Hertil 
bemærkede Hjørdis, at aktiviteter ikke behøver at foregå i kulturgruppens regi. 
Enhver er velkommen til at tage initiativet til det, bofæller har lyst til at yde for 
hinanden.  

 
9. eventuelt  
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Bofællesskabet Bakken 

Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 20. maj 201 4 

Til stede  
Mette 24, Maria, Sebastian, Bodil, Lene og Dan 

Fraværende 
Helge 

Pkt. 1 – Valg af mødeleder og referent  
Lene blev valgt til mødeleder og Dan var referent. 

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden   
OK. 

Pkt. 3 – Status vedr. GEF og husleje 
Kassereren orienterede om status. 

Pkt. 4 – Gårdens fremtid, herunder istandsættelse o g udlejning 
Kommunen har nu givet byggetilladelse til, at de 2 eksisterende boliger i stuehuset kan lovliggøres, 
og har i den forbindelse meddelt en række vilkår for byggearbejdet. Mette15 vil på Gårdudvalgets 
vegne komme med et oplæg om, hvad der herefter skal ske. Bestyrelsen vil opfordre Gårdudvalget 
til at det bliver i form af en tids- og procesplan, som kan behandles på et ekstraordinært 
fællesmøde mhp. endelig 2.-behandling og beslutning på det ordinære fællesmøde i juni. 
Bestyrelsen vil også opfordre til, at oplægget kommer med forslag til, hvordan vi takler 
udlejningssituationen i lyset af istandsættelse jf. ovenfor og rimelig genudlejningsperiode i 
stueetagen.  
 
Pkt. 5 – 5-årsplanen 
Bestyrelsen var enige om at høre Helge, om han kunne tænke sig at give et bud på en proces, der 
fører frem til præsentation, prioritering og økonomifastlæggelse for de projekter, der skal omfattes 
af planen. Lene og Dan snakker med ham.  
 
Pkt. 6 – Fordeling af hus 10's arbejdsopgaver og øn ske om fortsat at være del af 
madordningen 
Lene snakker med madplanlæggerne om hidtidig praksis og om eventuelle praktiske problemer 
knyttet til forslaget.   

Pkt. 7 – Bedre forsikringsdækning 
Skudt til sener møde. 

Pkt. 8 – Dagsorden til fællesmødet d. 26.5. 
 
Orientering fra bestyrelsen 
• Nyt om gården 

• Praktisk omkring Judith og Davids flytning 
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Til beslutning 
• Intet 

 

Til debat 
• Forslag fra hus1, 23 og 26c om prøveperiode med ændret spisetid mandag 

• Forslag fra Anne-Lise om 'Adfærd omkring fælles beplantning...' (fortsat) 

• Forslag fra projektgruppen vedr. indretning af fælleshus  - renoveringsplan og budget 

• Forslag fra fåregruppen om ændret fold-inddeling m.v. 

• Tilbud på renovering af gulvet i fælleshuset (Bodil og Mette15) 

• Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af plantekasserne omkring torvet 

• Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af noget af beplantningen under 
valnøddetræet 

• Forslag fra Arne og Erik om ny indgang til stuehusets depotrum 

• Forslag fra Henrik om indkøb af 2 støvsugere 

• Forslag fra Henrik om indkøb af 1 ukrudtsbrænder 

• Forslag fra Hanne og Suzan om indkøb af nye højttalere til fælleshuset 

• Forslag fra Energnisterne om proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning 

 

Pkt. 9 – Eventuelt 
Nye mødedage for bestyrelsen i 2. halvår gøres færdig på næste møde, men møderne i juni og 
august er som tidligere fastlagt. 

 

22/05 '14 - Dan 
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Prøveperiode med ændret spisetid mandag 
 
Kære bofæller 
 
 Til beslutning: 
Efter sidste ordinære fællesmøde vil vi gerne foreslå, at vi stemmer om en prøveperiode på 
en madskema-periode med start efter sommerferien, hvor mandagsspisning også bliver kl 18.00.  
På den måde kan vi teste om det er en ordning der fungerer for flertallet.  
Mange hilsnener 
Hus1, 26c & 23 

 
 
 
 

Adfærd omkring fælles beplantning 
 
Kære fæller. 
 
Strædet er fælles jord. Kun de 2 meter tættest langs husrækkerne er privat. 
Det betyder, at alle rønnebærtræerne i strædet står på fælles jord. 
De er egnsrigtige, trækker fugle ind i strædet og har en højde, der passer til vore 2 etagers huse. 
De indgår i strædets smukke helhed. 
Derfor er det ikke i orden, at den enkelte husejer beskærer evt. helt fjerner et fælles rønnebærtræ. 
Det kan være nødvendigt - træet kan skygge eller være sygt - men det skal være en fælles 
beslutning taget efter en diskussion på et fællesmøde og besluttet på det efterfølgende møde. 
En diskussion vil give en bedre beslutning ( hvorfor, hvornår, hvordan ) og samtidig fremme 
forståelsen for den.  
 
Derfor vil jeg gerne have følgende punkt til debat på næste alm. fællesmøde : 
Adfærd omkring fælles beplantning på fælles jord, med vægten på strædets rønnebærtræer. 
 
Kh Anne-Lise  

 
 
 

Budget for den planlagte renovering af Fælleshuset 
Febr. 2014 
 
(Se også vedlagte detaljerede tegning) 
 
Udgifter i alt fordeles over 4 år: 
 
Reparation af Alto-stole (80 stk.)   80.000                               
  
Brugte Alto spiseborde (10 stk.)   40.000 
 
Lamper til spiseborde  (vestsektion 12 stk.)  36.000 
 
Lamper til mødeborde (østsektion   14 stk.)  56.000 
 
Lænestole  (midtersektion  2 stk.)     4.000  
      
Sofabænk inkl. hynder ( østsektion langs væg 12 stk.)  24.000 
 
Diverse   (avis/bogreoler, opslagstavler, børneindretning m.v.) 25.000 
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I alt                         265.200 
 
 
Udgifter fordeles over i alt fire år med:   
36.000 kr. i 2013 (er afsat) 
76.400 kr. i 2014 
76.400 kr. i 2015 
76.400 kr. i 2016 
 
 
De samlede udgifter vil pr. husstand koste i alt 9.801 kr, som kan fordeles over 4 år. 
                            

 

 
 
 

Se større plan sidst i dokumentet 
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Forslag til ændring af budgettet: Kontoen Får:Engangsudgifter. 
 
Kontoen er i budgetforslaget på kr. 5.500. Fåregruppen anmoder om at få den sat op til 8.500. 

 

Som det allerede stod at læse i forrige nummer af Bakkanalen, har vi fået anvisninger fra en 
fåreavlskonsulent på, hvordan vi kan forbedre forholdene for lammene (og fårene), således at dels 
parasittrykket bliver lavere, dels at lammene bliver større, stærkere og mere modstandskraftige 
overfor parasitangreb. 
 
Vi foreslår en opdeling af Inderfolden i en Læmmefold og en Vinterfold samt en opdeling af 
Vestfolden i to folde (jf. skitseforslag på opslagstavlen).  
 
Formålet med opdelingerne er at kunne reservere et så parasitfrit område som muligt til den årlige 
læmning (Læmmefolden), at have en mindre fold til ophold og fodring uden for græsningssæsonen 
(Vinterfolden) samt at kunne råde over 4 folde til effektiv græsningsrotation (Køkkenhavefolden, 
Fodboldfolden, Bålfolden og NV-folden). 
 
Dette forudsætter dels et par nye hegn, dels et nyt, mobilt læskur/shelter. 

Det shelter, der er beregnet pris for her, har samme udseende og størrelse som Hedins, men er sat sammen 

på midten (altså lavet i to halvdele) for at gøre det lettere at flytte. Materialerne er trykimprægnerede 

forskallingsbrædder 19x100 og taglægter 38x73.  

Hvis ikke der kommer forslag til en anden model, er det denne, der bliver bygget.  

 

Efter dyrlægens anbefaling begyndte vi sidste år at give får og lam mineraler og vitaminer. Indtil 
videre har vi klaret os med mineralblanding + div. fyldstoffer i en åben spand, men det er en dyr og 
dårlig løsning på sigt. Vi ønsker derfor at købe en til formålet konstrueret beholder (en basisfeeder), 
så vi har mulighed for at anvende et bedre og billigere tørprodukt – og så får og fugle ikke skider i 
det. 
 
2 halve mobile shelters  á  kr. 500  kr. 1.000 
100 m. fårehegn/ 100 cm. á kr. 420/50 m kr.   840 
21 stolper / 180 cm. ø7cm á kr. 34  kr.   714 
Overtråd og kramper   kr.   320 
Aflønning , stolpemaskinfører,  skønnet  kr. 1.200 
Basisfeeder til mineraler   kr. 1.300 
Transport    kr.    300 
I alt afrundet    kr. 5.674 
 
 
Budget, Får:Engangsudgifter 

Allerede brugt    kr.    200 

Hegn, shelter, basisfeeder   kr. 5.674 

Dyrlæge og diverse   kr. 2.600 

I ALT    kr. 8.474  

 
Mvh.  Fåregruppen 
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Gulvet i fælleshuset  
Vi har fået tre tilbud på gulvet i fælleshuset. Alle tre tilbud drejer sig om at renovere det 
eksisterende gulv ved at slibe det og give det tre gange olie eller lak. Desuden skal der måske 
sættes nogle fuger ind – for at undgå at gulvet rejser sig igen – men det skal først vurderes om det 
er nødvendigt.  
I det ene tilbud gives der desuden et bud på at skifte gulvet helt ud, dvs. tage det eksisterende op 
og lægge nogle nye planker. Det kunne være egetræsplanker, men der kan naturligvis også være 
tale om andre træsorter. 
I det tilbud vi har valgt, koster slibning og tre gange lak kr. 25.500,00 ekskl. moms. Og hvis der 
også skal laves fuger, kommer det til at koste kr. 4.550,00 ekstra. Det er som nævnt ikke sikkert at 
det er nødvendigt, men skal undersøges nærmere. 
Helt nyt gulv med 30 mm massive egetræsplanker vil koste kr. 160.000 ekskl. moms. 
Som mange vil huske, blev der ikke på generalforsamlingen afsat penge til gulvet i budgettet for 
2014, men det er vigtigt at fællesmødet nu kommer med en tilbagemelding på tilbuddet, sådan at vi 
kan give besked til de tømrerfirmaer der har budt ind. Vi kunne evt. beslutte at få arbejdet udført i 
2015. 
Kh 
Bodil og Mette 15 
 
 
Fælleshustorvet til fællesmødet 
 
Vi vil fra gruppen for fælleshustorvets forskønnelse gerne foreslå at vi fjerner plantekasserne 
omkring fælleshustorvet. Det foreslår vi, fordi vi mener, at de ved et nyt torv under alle 
omstændigheder skal væk og det vil give os mulighed for at se torvet på en ny måde. At kunne se 
torvet i sin helhed, vil forhåbentlig give os et større kreativt rum, for at skabe noget nyt.  Det er 
også en måde at arbejde lidt i etaper ift den nye torv.  
Vi ønsker også at fjerne noget af beplantningen under valnøddetræet. Med samme argumentation 
som ovenfor.  
De to punkter må gerne adskilles i en beslutning. 
Det vil kunne forgå på en arbejdsweekend. Det vil kræve arbejdskraft og måske trillebører til at 
køre jorden væk. 
 
Sendt fra min iPad 
Inge Bonde 

 
 

Ny indgang til stuehusets depotrum. 
Forslag til næste fællesmøde 
 
Der er trængsel i længeværkstedet. Den nye traktor fylder en del mere end den gamle. 
Arbejdsplads og muligheder for opbevaring af  træ  og værktøj er utilstrækkelig. Adgangen til 
lejernes depotrum er kringlet og besværlig og er medvirkende til at yderporten som regel står 
pivåben i regn og blæst med indkig for hvem som helst til maskiner, dunke med 50-100 liter benzin 
og meget andet godt.  
 
Vi foreslår at lave ny indgang til depotrummet i østlængens gavl, så lejerne får egen indgang 
direkte fra gårdspladsen og værkstedet får tilført en hel del mere vægplads til opbevaring. Det 
skulle være forholdsvis nemt at lave dørhul i muren og konstruere en ny dør svarende til øvrige 
længedøre. Udgiften til projektet anslås til 2-3.000 kr. 
 
Arne og Erik  
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2 forslag - støvsugere og ukrudtsbrænder 
 
Forslag 1 
Jeg vil foreslå at vi indkøber 2 nye støvsugere til fælleshuset. Jeg synes at vi gang på gang oplever at den 
gamle støvsuger er i udu, har en svag sugeevne og at den (ene støvsuger) er en flaskehals i forbindelse 
med søndagsrengøringen.  
 
Jeg foreslår at vi køber: 
 

• Nilfisk Elite Comfort pris ca. 2.400 dkr. 
• Nilfisk Coupe Neo pris ca. 700 dkr. 

 
I alt ca. 3.100 dkr.  
 
Jeg tænker at den store Nilfisk (fantastisk sugeeffekt på 790 W, lydniveau på 71dB og vægt på 7,2 kg) kan 
bruges i stueniveau, at den lille Nilfisk (god sugeeffekt 480 W, lydniveau på 80dB og vægt på 5 kg) kan 
bruges på 1. sal og at den gamle kan bruges (og stå) i kælderen og evt. bruges som reserve/supplement. 
Andre lign. produkter vil naturligvis også kunne bruges. 
 
Se nedennævnte produktinfo:  
 
 
 
Forslag 2 
Jeg vil forslå at vi køber en semiprofessionel ukrudtsbrænder, så vi på arbejdsweekenderne slipper for at 
bruge så mange mandetimer på at fjerne ukrudt på fællestorvet, rundt om parkeringspladsen samt i strædet. 
Jeg har været i kontakt med en ekspert og vi kan få en IGI – Heat 25 brugt for ca. 3.500 dkr, alternativt en 
IGI – Heat 45 ny for ca. 10.000 dkr. De h.hv. 25 og 45 står for bredden af brænderen. Se http://www.fjern-
ukrudt.dk/ 
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Højtalere 
 
Hanne og jeg foreslår at der anskaffes nogle nye højttalere til fælleshuset. Christian Ullum har 
nogle som reducerer støjniveauet for naboer. Pris ca. 6000 kr. 
 
Hanne og Suzan 
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Proces- og tidsplan for   

den fremtidige varmeforsyning på Bakken 
 
2014 
19.5. Behandling af proces- og tidsplan på Energnistmøde 

 
21.5. Udsendelse af forslag til proces- og tidsplan fra Energnisterne med materialet til 

fællesmødet d. 26. maj 
 

26.5. 1.-behandling af proces- og tidsplan på Fællesmøde 
 

16.6. Viderebehandling af proces- og tidsplan på Energnistmøde på baggrund af bofællernes 
tilbagemeldinger 
 

24.6. 2.-behandling og beslutning af proces- og tidsplan på Fællesmøde 
 

Juni –
sept 

Indhentning af 2 yderligere løsningsforslag med prisoverslag ud over Viesmanns 
(undersøges nærmere) 
 

Sep/okt Energnisternes bearbejdning af de indkomne løsningsforslag 
 

Okt Energnisternes vurdering af de indkomne løsningsforslag med støtte fra uvildig 
rådgiver (f.eks. konsulent fra Energitjenesten) 
 

Okt Café-møde hvor alle bofæller inviteres til at få forelagt energnisternes og den uvildige 
rådgivers syn på de indkomne forslag (fordele og ulemper ved foreslåede løsninger) og 
får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer 
 

?.10. Behandling af cafémødets resultater på Energnistmøde 
 

21.10. 1.-behandling på Fællesmøde af forslag fra Energnisterne til den videre proces 
 

?.11. Energnisternes behandling af forslag til den videre proces på baggrund af debatten på 
Fællesmødet 
 

20.11. 2.-behandling og beslutning på Fællesmøde af forslag fra Energnisterne til den videre 
proces  
 

 
 



 

0        0,5      1                   2                    3                   4                    5                    6                    7                    8                   9                 10 meter

Bakkens fælleshus - plan over køkken og spisesal
 

Klaver

Menutavle

Ekstra stole

Sofabænk med   uld stof , herover por   trætter og fotos af    bofæller à la familie    restaurant

42 personer                                                     

24 -32  personer, 40 per. ved 2 ekstra borde fra 1. salen

Mobil bu�et, musik- og bibliotek Læse og pejsehygge

  Loftbelysning høj og lav

Opslagstavle 
for børn

Børnekøkken

Børneafdeling

Opslagstavle 
for voksne Filmlærred

  Børnesta�eli
Ildsted

Klæ
dudtøj


