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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. 21  18. 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/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  
2015 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 25. maj 
Ingen stamgruppe : 
 
 
Arbejdsweek-end 
 
 
Fødselsdage: 
Martine fylder 21 år torsd. D. 22. maj 
Anne Gerd fylder 38 år lørd. d. 24. maj 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Arbejdsweekenden 
 
Så er det i næste weekend, det går løs. 
Udover tilbagevendende opgaver som 
trimning af fællesarealerne m.m., regner vi 
med at få færdiggjort ventilationen på 
gårdens badeværelser, at få gjort plads til 
græsslåmaskinen i hestestalden og at få lavet 
depot til vintergrus oppe på gårdspladsen . 
Endelig skal vi altså have gjort kål på de alger 
i søen. Det sker søndag formiddag, og 
betyder at der som minimum bliver lagt 
beslag på traktoren indtil frokost.  
 
Vi bliver desværre nødt til at udskyde maling 
af vinduer på nordsiden af fælleshuset til 
august. Bl.a. fordi vi er for få tilmeldte lørdag 
til at igangsætte et todages projekt som 
vinduesmaling.  
 
De af bofællernes forslag, der passer ind i 
denne omgang er taget med. Andre forslag 
som maling af toiletter, renovering af 
køkkenborde m.m. er sat på ventelisten til en 
evt. senere samlet indsats i fælleshuset.  
 
Vedligeholdelsesgruppen 
 
 
 



 2 

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 
 
 
 
Billede til vores 30 års fødselsdag. 
 
Hvem tager sig af Tinas og Roberts gave til 
vores 30 års fødselsdag? 
På bordet i værkstedet ligger/står tegningen 
fra Tina og Robert. Glasset er smadret og 
rammen står på gulvet op ad væggen. Hvem 
har placeret tegning, ramme og glas i 
værkstedet, og hvem tager sig af det, for 
gaven skal vel ikke bare smides i 
skraldespandenden? 
Ole S. 
 
 
 
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 
 
 
 
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 
 
 
 
Indretning af  TV-rummet 
 
Da jeg går ud fra at indretning af fælleshuset 
er på dagsordenen til næste fællesmøde, vil 
jeg gerne komme med et nyt indput til 
debatten. 
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EL-installationer og belysning  i TV-rummet er 
i en miserabel forfatning. En del af det er 
ulovligt monteret og udgør en 
sikkerhedsrisiko. Vi kan selv bringe det i lovlig 
stand på en arbejdsweekend. Men før vi gør 
det, vil det være hensigtsmæssigt at have en 
ide´ om , hvordan rummet skal  indrettes. Jeg 
opfordrer derfor indretningsgruppen til at 
kigge på rummet og komme med et forslag, 
så vi kan få en ide´ om fremtidig belysning. 
 
Erik 
 
 
 
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  
 
 
 

Nye ruder til fælleshuset 

I morgen – mandag den 19. maj – får vi 
leveret en del nye ruder til fælleshuset, hvor 
de skal erstatte punkterede ruder i 
østfacaden, i børnerummet og mod nord. De 
allerfleste bliver monteret i ugens løb af 
undertegnede. 
De placeres ved leveringen kortvarigt i 
fælleshuset i det sydøstlige hjørne. Pas på 
dem. 
  
Jørgen 15 og Ole S. 

Forslag til 5 årsplanen 
 
Som bekendt nedlagde vi i 2013 
budgetposten ”anlægsarbejder” i 
driftsbudgettet og besluttede i stedet at 
overføre et beløb på årlige 40.000 til 5 års 
planen. 
 
Tidligere var posten ”anlægsarbejder” en 
ramme der ikke kun omfattede årets  
forudsete anlægsopgaver; men også gav 
plads til opstået behov for mindre projekter i 
løbet af året. Med 5 årsplanen er der lagt op 
til, at vi skal kunne forudse og beslutte alle 
projekter flere år ud i fremtiden. Og det kan vi 
måske nok med de større projekter; men ikke 
med de mindre. Der sker hele tiden ting og 
sager og nye behov opstår. 
 
Helt aktuelt skal vi antagelig allerede i år i 
gang med at ”lovliggøre” opdelingen af 
gårdens lejligheder. Et nyt uforudset projekt, 
der ikke falder ind under almindelig 
vedligeholdelse. Ligesom de seneste års 
projekter som eksempelvis sløjfning af 
olietanke, kloakering af ”anhængerpladsen” , 
skillevæg på længeloftet, evt. ny indgang til 
lejernes depotrum i længen ikke er 
vedligeholdelse, og heller ikke med god vilje 
kan rummes i vedligeholdelseskontoens 
budget på 30.000. Så måske det ikke var 
nogen god idé at nedlægge posten 
anlægsarbejder.  
 
Der bliver helt sikkert behov for også 
fremover at kunne beslutte mindre projekter 
fra år til år uden at skulle igennem den store 
mølle med tovtrækning om allerede 
båndlagte midler. Forslag:   
 

• at der i 5 årsplanen afsættes en årlig 
ramme på min. 20.000 til uforudsete 
projekter. 

I det foreløbige udkast til 5 årsplan til og med 
2017 er afsat i alt 110.000 til nyanskaffelser. 
Det var desuden forudset at vi i 2018 skulle 
udskifte traktor/græsklipper. Anslået udgift 
100.000. På den baggrund forstår jeg ikke 
helt, hvorfor vore økonomiske rådgivere har 
foreslået indkøbet af ny græsklipper til  
30.000  posteret i årets driftsbudget med en 
kontingentstigning på ca. 100 kr/md som 
følge. Forslag: 
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• at puljen på de 110.000 til nye 
maskiner og udskiftning af nedslidt 
materiel fastholdes i 5 årsplanen. 

• og at indkøbet af ny 
græsslåningsmaskine, græstrimmer 
og hækkesaks posteres i 5 årsplanen 
i 2014. 
 

Asfalten på P-pladsen er i en sådan stand, at 
eksperterne mener vi gør klogt i at få lagt nyt 
slidlag i løbet af de næste 2-3 år. Forslag: 
 

• At vi fremrykker udgiften til nyt slidlag 
på P-pladsen fra 2019 til 2016. 
Anslået udgift 250.000. 

PS 
Der bliver behov for at få afklaret om gulvet i 
fælleshuset kan repareres eller vi skal have 
nyt inden vedtagelse af 5 årsplanen.  
 
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: 
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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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Beslutningsoplæg til 5-årsplanen 2014 

Mette og Mik 16.. maj 2014 Side 1 af 2 

Baggrund 

I marts 2014 besluttede vi  Principperne for rammestyring af 5-årsplanen, som sidenhen blev konfirmeret 

på Generalforsamlingen 2014. Som del af denne beslutning indgik, at vi maj/juni 2014 skulle diskutere 

indholdet af planen. Med andre ord, hvad vi skal bruge pengene i projektpuljen til. 

Som oplæg til denne debat har vi udarbejdet nedenstående oversigt, baseret på følgende fakta: 

A.  De budgettal, der indgik i 5-årsplanen i marts 2013 

B. De penge, der allerede er forbrugt i 2013 og 2014 ( kolbøtten og maskiner) 

C. De penge, der er besluttet, men ikke helt forbrugt endnu (vinduer i fælleshuset) 

D.  De ønsker/overslag, som den tidligere projektgruppe indsamlede i januar 2014 

Nedenfor er vores oversigt over status for den samlede 5-årsplan med fokus på 2014. Den skal læses på 

følgende måde: 

1. Finansieringen af den samlede projektpulje som besluttet i Principper for rammestyring af 5-

årsplanen. 

2. Rammen = det samlede beløb, som projekterne i marts 2013 havde til rådighed (ikke formelt 

godkendt) 

3. De beløb, som fremkommer af punkt A-D, hvor B og C er røde. 

4. Projekternes reviderede, samlede ønske om ramme 

5. Beløb, der allerede er forbrugt  

6. Det beløb, projektet har tilbage/råderum i forhold til den oprindelige ramme. 

7. Det beløb i den samlede projektpulje, som planen endnu ikke har disponeret over i forhold til 

kolonne 4. 

Der er følgende bemærkninger til tallene: 

- Man kan se, at Kolbøtten er gået 13,000 over budget (inkl. penge til at afslutte projektet for), 

selvom salget af Borgmesterbordet (6.500 kr) er modregnet.  

- Udskiftningen af vinduer i Fællesuset var i marts 2013 anslået til en næsten totaludskiftning 

(185.000 kr). Sidenhen blev det besluttet kun at udskifte få vinduer og så reparere de resterende,  i 

alt 50.000 kr. 

- Svellegruppen havde i marts 2013 meldt 200.000 kr ind, men reviderede det i januar 2014 til 

140.000 kr. 

- Derfor er der nu 243.000 kr i frirum i den samlede plan mod 8.000 i marts 2013. 

Dette oplæg er et forsøg på en samskrivning af fakta, og vi har således ikke forholdt os til  de enkelte 

projekter, beløbene eller om der mangler nogle projekter. Det er det, debatten på Fællesmøderne skal 

afdække. 

Hilsen, 

Mette I og Mik



Beslutningsoplæg til 5-årsplanen 2014 

Mette og Mik 16.. maj 2014 Side 2 af 2 

I alt 2013 2014 2015 2016 2017

Råderum

- Lån 772.369 0 182.552 182.552 188.995 218.270

- Budget 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

- Opsparing 127.784 127.784 0 0 0 0

1.100.153

Nye projekter Tilbage Forbrugt Ramme I alt Realiseret MAX MAX MAX MAX

Kolbøtten -13.302 83.302 70.000 83.302 37.302 46.000

Fælleshustorvet 200.000 0 200.000 150.000 150.000

Energnister 46.654 3.346 50.000 52.546 3.346 19.200 10.000 10.000 10.000

Fælleshus fornyelse 36.000 0 36.000 36.000 36.000

Gårdsalg 90.737 9.263 100.000 99.263 9.263 10.000 80.000

Svellemur 200.000 0 200.000 140.000 140.000

Planlagt vedligehold 305.725 20.275 326.000 185.275 20.275 90.000 0 50.000 25.000

- Nye vinduer Fælleshuset 136.429 48.571 185.000 48.571 8.571 40.000

- Tag og skotrende på Fælleshuset 100.000 0 100.000 100.000 50.000 50.000

- Asfalt 4.296 11.704 16.000 11.704 11.704

- Indkørsel Syd 25.000 0 25.000 25.000 25.000

Planlagt nyanskaffelser 110.000 0 110.000 110.000 0 15.000 20.000 0 75.000

- Nye maskine 20.000 15.000 35.000 35.000 0 15.000 20.000

- Opvaskemaskine 75.000 0 75.000 75.000 75.000

Sikkerhedspulje 0 0 0 0 0

Udgifter i alt 975.814 116.186 1.092.000 856.386 70.186 216.200 250.000 210.000 110.000

Balance 8.153 243.767 97.598 6.352 -27.448 18.995 148.270
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