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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf -bakken. dk   
Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                      Redigeres af bofæller 
 

        34. årgang   ·   Nr. 20  4. maj 2014 

 
 
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 kl. 20: 
20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Lørd. D. 10. maj Hus 4 
Lørd/sønd. 17.-18. maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 16. august Hus 18 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd. i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring mand. d. 11. maj 
Stamgruppe 5: 
 
Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Rune + Liv 
Sebastian + Sille 
 
 
Fødselsdage: 
Flemming fylder 68 år tirsd. D. 13. maj 
Sara fylder 33 år torsd. d. 15. maj 
Alexander fylder 20 sønd. D. 18 maj 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Bakkanalen udkommer ikke sønd. d. 11. maj, 
da redaktricen er i Rom. 
 
 
Kære bofæller. 
 
D. 1.juni bliver jeg 80 år , tænk engang!!!!!  
Det må fejres.!!!!! 
Fredag d. 23. Maj giver jeg vin til maden og 
dejlig dessert til den vanlige fredags -
spisning. 
Og vil på den måde markere dagen sammen 
med bofællerne. 
 
Søndag d. 1. Juni holder vi familiefest i 
fælleshuset. 
 
Kærlig hilsen Gerda. 
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 149, marts 2014, har testet: 
Brødristere, Eltandbørster, Yoghurt, GPS, 
Bæreseler. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
 
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) 
 
 
 
Heste på udebane! 
 
Søndag pløjede, harvede, tilsåede og 
tromlede Lars Bondemand den yderste fold, 
hvor hestene plejer at gå. Han siger selv, at 
det er 18 år siden, at den sidst blev omlagt, 
så det var bestemt på høje tid. Der går nu et 
stykke tid, før græsset er grønt og kraftigt nok 
til, at heste og andre kan gå på folden. I den 
mellemliggende periode har hestene fået lov 
til at afgræsse fårenes yderste fold på 
udvalgte tidspunkter, da de skal fragtes til og 
fra folden. 
 
På hestegruppens vegne 
Lene 
 
 
 
Behandling af lam og foldskifte 
 
Efter anbefaling fra fåreavlerforeningens 
konsulent og vores dyrlæge har vi i dag 
behandlet lammene for Coccidier, en 
indvoldsparasit der i tidligere år antagelig har 
været den, der forårsagede tynd mave, 
afmagring og enkelte dødsfald. 
 

I samme omgang er flokken flyttet over på 
mellemfoldens sydlige halvdel, hvor de skal 
gå en uges tid indtil folden er afgræsset.  
 
Som foreslået i Bakkanalen nr. 15/16 er der 
sat en midlertidig solafskærmning op. Den 
pynter ikke i landskabet; men er hvad vi har 
at gøre godt med, indtil vi engang kan få 
grønt lys til at bygge noget pænere jf. 
Bakkanalen nr. 18 
 
Solafskærmningen bliver pillet ned og flytter 
med fårene i forbindelse med næste foldskifte 
om en uges tid. 
 
Erik 
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Generalforsamling Bofællesskabet Bakken 23. april 2014 kl. 20.00 – 22.55 
Repræsenterede huse: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23, 24. 
Hus 13,17 og 22 var ikke repræsenterede. 
 

1. Valg af ordstyrer    
Helge 
 

2. Valg af referent 
David 
  

3. Formandens beretning 
Lene fortæller – se hendes beretning 
 

4. Regnskab 2013 
Minus på 13.383 kr. på trods af traktorkøb. 
Kritiske revisorer havde kun få kommentarer. 
Vi får en opkrævning over de næste 4 GEF'er for underskud. 
 

5. Budget 2014 
Det indkomne forslag fra Erik omkring nyanskaffelser udskydes til maj/juni, hvor vi har en 
debat om, hvad vores flerårsbudget bruges på.  
 
Ændringsforslag - Punkter til beslutning: 

a. Vaskeriet sættes op fra 15.000 til 25.000 = + 10.000. Vedtaget med 31 for/2 imod/6 undlod. 
b. Indvendig vedligeholdelse af fælleshuset sættes op fra 12.000 til 35.000kr = + 23.000. 

Forkastet med 1 for/26 imod. 
c. Bakkeweekend reduceres med 10.000 kr. Forkastet med 18 for/21 imod/2 undlod. 

Reduktion med 5.000 kr. Vedtaget med 27 for/6 imod /8 undlod.  
d. Nyanskaffelser: Sættes ned fra 40.000 til 35.000 kr.: Vedtaget med 25 for /6 imod/8 undlod.  
e. Fårebudget øges med 3.000 kr. Vedtaget med 23 for/11 imod/8 undlod. 
f. Gården: Eriks forslag:  

a. Reducere forventet tab på husleje til højst 1 måned. Forkastet med 13 for/ 21 imod/9 
undlod. 

b. Reducere forventet udgift til vandskade fra 78.000 til 50.000 kr. Forkastet med 16 
for/17 imod /11 undlod. 

g. Fastholde de 78.000 på budgettet, men med en efterfølgende nedsættelse af GEF resten af 
2014, såfremt der er et mindreforbrug: Vedtaget med 39 for/ 0 imod/3 undlod. 

h. Diskussion om at ændre principperne/omfanget af rammestyring og opsparingsprincip iht. 5-
årsplanen med det formål at dække en række konkrete udgifter i 2014 fra dette 
”rådighedsbeløb” i 5-års-planen. Vi vedtog at opretholde beslutning fra sidste fællesmøde jf. 
pkt. 9.  

i. Kassereren og Mik var blevet opmærksomme på en mulighed for at reducere udgiftsposten 
til indvendig vedligeholdelse fra 12.000 til 6.000 kr. Vedtaget med 32 for.  
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Det samlede budget blev vedtaget med 37 stemmer for.    
 

6. Fastsættelse af kontingent for 2014 
Som følge af budgetpunktet stiger GEF i 2014 således med 130 kr. pr. hus pr. måned, dvs. 
10 kr. mindre end bestyrelsens oprindelige forslag.  
 

7. Vedtagelse af fordelingsprincipper for varmeanlæg, varme og vand 
Bestyrelsens forslag om uændrede principper vedtaget.  
 

8. Vedtagelse af tidsfrister og gebyrer 
Bestyrelsens forslag om at GEF fremover betales den 1. midt i de to ”GEF-måneder” blev 
vedtaget med 24 for/4 imod.  
 

9. Konfirmering af 5 årsplanens samlede finansieringsmodel (1.100.153 kr) 
Efter en længere debat om principperne for anvendelsen af de midler, der afsættes i vores 5-
årsplan, blev finansieringsmodellen vedtaget på sidste fællesmøde konfirmeret med 
stemmerne 30 for/0 imod/9 undlod. Det betyder, at vi på de kommende fællesmøder i 
maj/juni og frem løbende beslutter anvendelsen af midlerne i 5-årsplanen (1.100.153 kr.) - 
på baggrund af de principper, der er vedtaget.  
 

10.  Indkomne forslag 
Ingen forslag udover de allerede behandlede forslag. 
 

11. Valg af formand og kasserer 
Lene og Mette Iversen blev genvalgt med akklamation.  
 

12. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter 
Mette Jensen træder ud af bestyrelsen, og Bodil blev valgt ind på hendes plads. Helge blev 
valgt som ny 1. suppleant i stedet for Bodil. Lise blev genvalgt som 2. suppleant.  
 

13. Valg af ekstern revisor og interne kritiske revisorer 
RIR Revision genvalgt som ekstern revisor og Kim og Michael He genvalgt som interne 
kritiske revisorer. 
 

14.  Evt.  
Intet. 
 
Referent: David (med hjælp fra Anne-Dorthe) 
 
 

Som formand for bestyrelsen:  Som dirigent: 

 
 
 


