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        34. årgang   ·   Nr. 46  23. november 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: 
Fredag d. 14.11. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 9.12. kl. 20.30-22.30 
 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 15. december 
 
 
 
 
 
2014 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4 1. sønd. i advent  
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Onsd. D. 24. 12 Hus 20 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
2015 
Lørd. D. 24. januar “Peter`s Jul” Hus 2 

Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
 
 
 
 
Kære alle 
Den sædvanlige service med en samlet 
pakke af dokumenter til fællesmødet er sat på 
stand-by indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge 
at udfylde alle Dans øvrige opgaver så godt 
som muligt, indtil han er frisk igen. 
Kh Lene 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 30. nov. kl. 10 
Stamgruppe 3: 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
 
Fødselsdage: 
Lisbet fylder 59 år tirsd. D. 25. november 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Olivenolie 
 
Kære bofæller 
Vi er en del, der hvert år ved nytårstid ser 
frem til frisk olivenolie fra min gamle 
Århusveninde Miv, der bor og producerer et 
dejligt sted lidt uden for Firenze. Men i år er 
den helt gal. Læs herunder, hvad hun 
forleden skrev til mig. Hun er meget ked at at 
måtte skuffe de gode kunder (også på 
Bakken) i år. 
Kh. Hans 
 
"Naa men jeg maa jo til det. Det oemme 
punkt: Der er INGEN oliven i aar. Slet ingen 
hoest, og praktisk talt ingenting heller hos 
andre producenter, jeg ved ikke i hvor lang en 
radius omkring os. Det har simpelthen vaeret 
et umuligt aar, dels "hvileaar" med lavere 
produktion i forhold til den store produktion 
sidste aar, men ud over det, forkerte 
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klimatiske faktorer med varme og 
fugtighed paa de forkerte tidspunkter. Men 
mest af alt har disse faktorer fremavlet circa 
fire generationer af olivenfluen, der har faaet 
de sidste oliven der haengte ved til at toerre 
helt ind. De producenter der har haft en 
smule oliven, har ret sikkert sproejtet gift circa 
fire gange." 
 
 
 
Ændring af stamgrupper 
Stamgrupperne er ændret pr. 1.11. som følge 
af Ole EPs udflytning fra hus 25 og Nana, 
Jacob, Villy og Hugos indflytning. Selv om 
Anne, Søren, Birk og August først flytter ind 
1.1. i stuelejligheden på gården (26 st.), er de 
taget med for overblikkets skyld. Den nye 
liste er med i denne Bakkanal, hængt op i 
Fælleshuset og lagt på intranettet. Kh Dan 

 

Stamgrupper 
Gældende fra 1.11.2014 (1.1.2015) 

 
 

Stamgruppe 1 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
 

Stamgruppe 2 
 
Christian + Aslan 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen 
Suzan 
Anne (26st) + August (fra 1/1-15) 
 

Stamgruppe 3 
 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 

Stamgruppe 4 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 

Stamgruppe 5 
 
Bodil 
Jørgen 15 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk (fra 1/1-15) 

 
Stamgruppe 6 
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 
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Dagsorden for Fællesmøde(er afholdt) 

Torsdag den 20. november 2014 kl. 20.00 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Kirstine. 
 
2. Referent 
Det er hus 17'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. 21. oktober (Bakkanal nr. 43, 2. november,  og hjemmesiden bf-
bakken.dk under Møder/fællesmøder). 
 
5. Punkter til beslutning 
Intet 
 
6. Punkter til debat  

a) Fælleshusindretning fortsat debat fra sidste fællesmøde 
b) Forslag fra stamgruppe 3 vedr. praktisk anvendelse af input fra trivselsdagen  
    (v/ stamgruppen. Se gruppens oplæg i Bakkanal nr. 44 og se referatet fra fællesmødet d. 21/10) 
c)  Fælleshustorvet 
d) forslag fra bestyrelsen vedr. hus 15. Bestyrelsen foreslår, at Bofællesskabet Bakken søger  
    uvildig juridisk rådgivning mhp. den videre juridiske proces i sagen. 
e) Gårdens fremtid 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, Udvalg, interessegrupper og  opfølgning på opgaver 
 
8. Eventuelt 
 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
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Bofællesskabet Bakken 

Referat af bestyrelsens møde søndag d. 9. november 2014                     Til stede 
Lene, Mette 24,  Bodil, Sebastian, Helge. Maria (referent) 

Fraværende 
Dan sygemeldt 

Pkt. 1a – Valg af mødeleder  
Lene 

Pkt. 1b – Valg af referent  
Maria 

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

Pkt. 3 – Status vedr. GEF og husleje 
Kassereren orienterede om status. 
 
Pkt. 4 – Økonomi, opstart af budgetlægning vedr. 5 års planen 
Helge og Mette kontakter de forskellige projektgrupper før næste fællesmøde, d. 20/11, for at afklare status 
på nedskrevne projektplaner og budgetter. 
 
Pkt. 5 – Café – møde d. 23/11  
Vedr. vedligeholdelsesgruppen / ansvarsområder.  
Helge sammenklipper sit og Mette og Lenes indlæg til et samlet oplæg til café mødet.  
Form på mødet: Fællesorientering (v/ Helge) 
Gruppearbejde 45 min. i 3 grupper: 

1) Arbejdsweekender (tovholder, Bodil) 

2) Vedligeholdelsesopgaver (tovholder, Sebastian) 

3) Faste ansvarsområder (tovholder, Lene, Mette) 

Opsamling i plenum 45 min., 15 min. til hver gruppe 
Gruppearbejde 30 min. her udarbejdes et beslutningsforslag til næste fællesmøde for hvert område. 
 
Pkt. 6 (Pkt. 5 jf. dagsorden) – Hus 15 
Efter grundig drøftelse, har bestyrelsen indset, at vi ikke er nået så langt, at vi kan fremsætte ”forslag til en 
proces for ansvarsplacering for sætningsskaderne i hus 15” på næste fællesmøde. Bestyrelsen har derfor 
besluttet, at søge uvildig juridisk konsulent bistand mhp. den videre juridiske proces i sagen.  

Pkt. 7 (Pkt. 6 jf dagsorden) – Gården – kontrakt                                                           Anne og Søren har 
underskrevet lejekontrakt gældende fra 1/1 – 2015, med det pkt. at lejemålet flyttes til 1/2 2015 såfremt 
fugtarbejdet i lejligheden fortsat pågår.                                         Gårdudvalget ønsker endvidere snarlig 
afklaring om BF ønsker gården solgt eller vil beholde den til fortsat udlejning eller andet. 

Evt. 

 
 
 
 
 


