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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 
 

        35. årgang   ·   Nr. 1  4. januar 2015 

 
 
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: 
Tirsdag d. 13.1. kl. 20.30 
Fredag d. 20.2. kl. 16.30 
Onsdag d. 18.3. kl. 20 
Fredag d. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 19.1. 
Tirsdag d. 24.2. 
Onsdag d. 25.3. 
Torsdag d. 23.4. – Generalforsamling 
Tirsdag d. 26.5. 
Mandag d. 22.6. 
 
 
 
 
 
2014 
Onsd. D. 24. 12 Hus 20 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Sønd. d. 28. december Hus 10 
Mand. d. 29. december Hus 11 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
2015 
Søndag. D. 4. januar hus 15 
Lørd. D. 24. januar “Peter`s Jul” Hus 2 

Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 11. jan. kl. 10 
Stamgruppe 1: 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
 
 
 
Fødselsdage: 
Bodil fylder 62 år sønd. D. 11. januar 
Hanne (7) fylder 73 år mand. d. 12. januar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
Brigitte gav os alle en fantastisk oplevelse 
Nytårsaften, se her 
 
 

 
Foto: Jørgen hus 17 
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Hvorfor ikke et forsøg  på en fredelig 
løsning? 
 
Kære Bofæller 
 
Lad mig begynde med at sige tak – tusind tak – til 
de mange bofæller som har støttet os i sagen om 
sætningsskader. Ikke kun i vores opfattelse af 
selve substansen, dvs. de der har delt vores 
opfattelse af at bofællesskabet har et (med)ansvar 
for skaderne, men også de mange der bare har 
støttet os i vores forsøg på at ”mødes på midten”, 
dvs. finde en mindelig løsning på problemet, uden 
at de har delt vores syn på hvordan ansvaret 
skulle fordeles. Begge former for støtte har været 
vigtige og noget vi er meget taknemmelige over. 
Det er af stor betydning for os at så mange har 
ønsket at finde fredelig løsning frem for at gå ind i 
en direkte konfrontation. 
 
Alligevel har vi nu nogle sår der skal slikkes. For 
at illustrere det, vil vi komme med et citat fra 
fællesmødet: ”Hvis hus 15 vil noget med det her, 
kan de jo bare lægge sag an mod 
bofællesskabet”. Man ryster lidt på hovedet og 
tænker ”sagde han virkelig det? ”, men må 
konstatere at ja, det gjorde han – ordret citeret. 
Men ikke nok med det, et flertal af de fremmødte 
bofæller støttede op om den holdning citatet 
udtrykker, eller for nu igen at citere fra mødet, de 
støttede ”at lade hus 15 sejle i deres egen sø”. 
Var det virkelig bofællesskabet Bakken der stod 
for det budskab? Det Bakken som for nogle år 
siden i et interview med nogle studerende, som 
skrev et projekt om bofællesskaber, med stolthed 
og glæde kunne fortælle at ”Bakken er et sted 
som først og fremmest giver tryghed for alle, og 
hvor man viser omsorg for hinanden” (citeret frit 
efter hukommelsen). Ikke engang et forsøg på at 
finde en fælles løsning ønskede et flertal 
tilsyneladende. Vi anerkender naturligvis at 
mange bofæller ser anderledes på hvem der bør 
påtage sig ansvaret for skaderne på vores hus, 
men ikke at vi ikke kan løse problemet i 
fællesskab. Og vi forstår ikke hvorfor man ikke vil 
det. Er det fordi flertallet ikke vil anerkende at 
vores syn på sagen også kan være legitim og bør 
indgå i diskussionen på lige fod med andres 
opfattelser? Selvom en gruppe, med eller uden en 
mægler udefra, var kommet med et forslag til 
løsning som fællesmødet ikke kunne eller ville 
acceptere, kunne et flertal jo stadig have sagt nej 
til forslaget. Hvorfor kunne man ikke engang 
forsøge? Det forstår vi ikke. 
 
Den beslutning som blev truffet, stiller os i hus 15 
med valget mellem pest og kolera. Noget vi også 
pointerede inden den noget kaotiske afstemning 
afgjorde sagen. Vi kan vælge helt at lade sagen 
falde og opgive det vi mener – og har 

argumenteret for – er et rimeligt, retfærdigt og 
juridisk holdbart krav om at bofællesskabet tager 
(sin del af) ansvaret for skaderne på vores hus, 
eller også kan vi ”bare lægge sag an mod 
bofællesskabet”. Dette sidste har vi igennem hele 
sagens forløb sagt og skrevet ville være helt 
surrealistisk for os at gøre, og noget der ville være 
os meget imod – vildt meget imod. Men det er 
ikke desto mindre noget vi nu seriøst overvejer og 
undersøger mulighederne for at gøre. 
 
Vi kender godt strukturen og reglerne på Bakken, 
og ved naturligvis godt at vi er nødt til at tage 
fællesmødets beslutning til efterretning, men det 
er ikke det samme som at vi synes at det er den 
rigtige beslutning, hverken for os eller for 
bofællesskabet som sådan; og vi tror heller ikke 
det er en beslutning der vil stå smukt i fremtidens 
fortælling om bofællesskabet Bakken. Vi synes at 
den er både sørgelig og forkert, og havde ikke 
forventet den slags på Bakken ”hvor man viser 
omsorg for hinanden”. 
 
Det er ikke sikkert at det har nogen praktisk 
betydning, eller der er interesse blandt flertallet for 
det, men vi vil gerne slutte med at sige at vi stadig 
er indstillet på at vise imødekommenhed og 
række hånden frem til et forlig med 
bofællesskabet, men kan samtidigt se at det bliver 
svært hvis vi vælger ”at lægge sag an mod 
bofællesskabet”. Det viser sig nemlig at vores 
retshjælpsforsikring kun dækker hvis sagen 
kommer for retten, og altså ikke hvis vi indgår 
forlig inden. Så en retssag skal altså føres til ende 
hvis vi vælger det – og kan sikkert blive en udgift 
som vil belaste økonomien – i mindre grad for os 
fordi vores forsikring dækker, men helt sikkert for 
bofællesskabet. 
 
Lad mig slutte med endnu engang at understrege 
at Jørgen og jeg ikke på noget tidspunkt har haft 
en ide om at alle skulle være enige med os om 
ansvarsfordelingen i sagen, men at et flertal end 
ikke vil forsøge at finde en fornuftig og rimelig 
løsning, det har overrasket os. Vi er rigtig kede af 
denne sag. 
 
Hilsen fra os begge 
 
Mette 15 
 
 
 
Kære alle. 
Siden vi flyttede har vi været med i 
spiseordningen, og det har fungeret 
som en slags udslusningsordning for os. Vi må 
konstatere at vi stort set kun har spist med, når vi 
selv lavede mad. 
Nu siger vi mange tak. Det har været en dejlig og 
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nænsom overgang. 
Vi regner med at dukke op som gæstekokke, selv 
om vi pt. ikke er klar over, hvordan det foregår.  
Mange kærlige hilsner her fra Espegærde. 
Vores adresse er: Kelleris Vang 3, 3060 
Espergærde.  
I er velkommen til at besøge os.  
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtigt godt 
nytår. 
 
Mange kærlige hilsner 
Judith, Simon og David  
david@coexistence.dk   2176 7112. 
judith@coexistence.dk   20321408 
 
 
 
Kære alle  
På det seneste fællesmødet nævnte jeg, at jeg 
langt om længe er blevet færdig med at renskrive 
og opdatere den folder om Bakken, som hus14 
startede tilbage i 1995/96.  
I en periode på nogle år blev folderen omdelt på 
en diskette og nye familie tilføjede emner, som de 
havde manglet viden om, da de flyttede ind. Den 
tradition blev brudt, da disketten pludselig 
forsvandt.  
Nu har alle ‘ny’-tilflyttede familier igen chancen for 
at forbedre informationsniveauet om praktisk liv 
og traditioner på Bakken. Dette link leder hen til 
teksten på hjemmesiden: http://bf-
bakken.dk/?page_id=3155 
Webmasteren – alias Dan – tager imod tilføjelser 
og opdaterer folderen. 
 
KH Lene 
 
 
 
Fællesmødekalender 
 
Kære bofæller! 
 
Med denne Bakkanal får I en 
'Fællesmødekalender' for 1. halvår 2015. I 
fællesmødekalenderen er de besluttede 
fællesmøder/generalforsamling og 
bestyrelsesmøder lagt ind. Derudover er der for 
hvert fællesmøde datoer for: 

• 'Advis': Datoen for udsendelse af en 
erindring 14 dage før det kommende 
fællesmøde. I advis'et gør bestyrelsen 
opmærksom på, at eventuelle forslag til 
fællesmødet dels skal være offentliggjort i 
den Bakkanal, der udkommer senest 8 
dage før mødet, dels skal mailes, så det 
er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
mødet. 

• 'Bakkanal': Dato for den Bakkanal, hvor 
man senest kan fremsætte forslag til 
fællesmødet. 

• 'Frist': Den dato, hvor bestyrelsen senest 
skal have eventuelle forslag på mail. 

• 'Fæ-møde Bakkanal': Den dato, hvor 
bestyrelsen udsender en særlig Bakkanal 
med dagsorden og øvrigt materiale til det 
kommende fællesmøde.  
 

Det kan være svært, at bringe fuld 
overensstemmelse mellem Forretningsordenen og 
de forskellige møder og frister. Da alle møder og 
frister nu er meldt ud i rigtig god tid og bliver 
repeteret i advis'et forud for hvert fællesmøde og i 
indkaldelsen til generalforsamlingen, går vi ud fra, 
at det ikke er noget problem. 
 
Kalenderen er også hængt op på opslagstavlen i 
Fæ-huset og lagt på hjemmesiden under 
'Møder/Fællesmøder/2015/Materiale'. Vi vil 
opfordre alle til at notere både 
fællesmøder/generalforsamling og tilhørende 
frister i deres kalendere. 
 
Pbv Kh Dan 
 
 
 
Møder og arrangementer 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 13.1. kl. 20.30 
Fredag d. 20.2. kl. 16.30 
Onsdag d. 18.3. kl. 20 
Fredag d. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
Fællesmøder/Generalforsamling kl. 20 
Mandag d. 19.1. 
Tirsdag d. 24.2. 
Onsdag d. 25.3. 
Torsdag d. 23.4. – Generalforsamling 
Tirsdag d. 26.5. 
Mandag d. 22.6. 
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Svelleprojekt: Fase 1  

Svellegruppen ønsker i forlængelse af angivelserne i økonomiplanen for 5-årsplanen at søge 
bofællesskabets accept til igangsættelse af fase 1 ved fællesmøde d. 19/1/15. Denne første del af 
planen for renovering og forskønnelse af Bakkens nordside involverer 1) etablering af kontakt med 
Strandparken med henblik på accept af plan for anlægsarbejdet; 2) kontakt til Fredensborg 
Kommune med henblik på accept af samme. 

Forslag til Svelleprojektets udformning har været fremlagt ved flere lejligheder - senest ved 
cafémøde i 2014. Se vedlagte tegning og foto udarbejdet af Flemming.  

Ideen er at hæve stien til samme niveau som den har i vores frugtplantage, hvorved svellemuren 
kan reduceres til det halve og på den vestlige del af stien helt fjernes. 

Mvh 

Svellegruppen 
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Svellemurens højde halveres og erstattes evt. af en mindre græsskråning

Stien hæves til samme niveau som i frugtplantagen
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Den nye skråning set fra øst mod vest, hvor Strandgårdsvejs huse i ét plan ligger i 
næsten samme niveau som Bakken

Når stien hæves bliver der på den østlige del en skråning ned mod Strandgårdsvej

 
 
 
 
 



20152015 Fællesmødekalender

To 1 Nytårsdag

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 2Advis

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11 Alm. Bakkanal

Ma 12 3Frist

Ti 13 Bestyrelsesmøde

On 14 Fæ-møde Bakkanal

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 4Fællesmøde

Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26 5
Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Lø 31

Januar

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Sø 1

Ma 2 6
Ti 3

On 4

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 7Advis

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15 Alm. Bakkanal

Ma 16 8
Ti 17

On 18

To 19 Frist

Fr 20 Bestyrelsesmøde

Lø 21 Fæ-møde Bakkanal

Sø 22

Ma 23 9
Ti 24 Fællesmøde

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Februar

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Sø 1

Ma 2 10
Ti 3

On 4

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 11Advis

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15 Alm. Bakkanal

Ma 16 12
Ti 17 Frist

On 18 Bestyrelsesmøde

To 19 Fæ-møde Bakkanal

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23 13
Ti 24

On 25 Fællesmøde

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29 Palmesøndag

Ma 30 14
Ti 31

Marts

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 1 Indkaldelse

To 2 Skærtorsdag

Fr 3 Langfredag

Lø 4

Sø 5 Påskedag

Ma 6 152. påskedag

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 16
Ti 14

On 15

To 16 Frist

Fr 17 Bestyrelsesmøde

Lø 18

Sø 19

Ma 20 17
Ti 21

On 22

To 23 Generalforsamling

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 18
Ti 28

On 29

To 30

April

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr 1 Bededag

Lø 2

Sø 3

Ma 4 19
Ti 5

On 6

To 7

Fr 8

Lø 9

Sø 10

Ma 11 20Advis

Ti 12

On 13

To 14 Kr. himmelfartsdag

Fr 15

Lø 16

Sø 17 Alm. Bakkanal

Ma 18 21Frist

Ti 19 Bestyrelsesmøde

On 20 Fæ-møde Bakkanal

To 21

Fr 22

Lø 23

Sø 24 Pinsedag

Ma 25 222. pinsedag

Ti 26 Fællesmøde

On 27

To 28

Fr 29

Lø 30

Sø 31

Maj

18 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 1 23
Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 24Advis

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14 Alm. Bakkanal

Ma 15 25
Ti 16

On 17

To 18 Frist

Fr 19 Bestyrelsesmøde

Lø 20 Fæ-møde Bakkanal

Sø 21

Ma 22 26Fællesmøde

Ti 23

On 24

To 25

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29 27
Ti 30

Juni

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
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