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Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                      Redigeres af bofæller 
 

        35. årgang   ·   Nr. 14  29. marts 2015 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

alendere 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. 17.4. kl. 16.30 
Tirsdag d. 19.5. kl. 20.30 
Fredag d. 19.6. kl. 16.30 
 
 
Fællesmøder: 
Torsdag d. 23. april. – Generalforsamling 
Tirsdag d. 26.maj. 
Lø/sø d. 30.-31. maj Arbejdsweekend 
Mandag d. 22.juni. 
Tirsdag d. 23. juni Sankt Hans Stamgrp. 3 
Lø/sø d. 29-30. august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 12.-13. sept.  
Trivselsdag 35 års jubilæum  Stamgrp. 4 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
2015 
Tirsdag d. 31. marts Maria (hus 3) 
Lørd. D. 4. april hus 6  kl.13-21 
Lørd. D. 11. april Hus 1 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
Lød. D. 23. maj til 25. maj Hus 13 
Lørd. D. 20. juni Hus 19 
Lørd./sønd. 8.-9. august Hus 22 
Lørd. D. 15. august Hus 21 
Lørdag den 19.september Hus 23 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 12. april. kl. 10 
Stamgruppe 6: 
 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Niels 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Maria fylder 49 år tirsd. D. 31. marts 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Halfdan-aften 8. maj 2015 
 
I anledning af 100-året for Halfdan 
Rasmussens fødsel vil Humlens Fremme 
gerne invitere alle bofæller til Halfdan-aften i 
fælleshuset efter spisning fredag den 8. maj. 
Regn med forskellige kulturelle indslag i 
aftenens løb og giv jer gerne til kende, hvis I 
har lyst til at bidrage med NOGET OM 
Halfdan R. 
 
Kh. Torben H, Jens K, Dan og Hans 
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Forsvundet hjul  
 
Under et rutinetjek af indholdet af Hus 10's 
hylde i laden har jeg konstateret at der er 
forsvundet et hjul til vores fræser. Der blev 
lagt 2 hjul derop i forbindelse med vores 
flytning i sommer. Nu er der 1 tilbage. Se 
medsendte billede af det tilbageværende hjul. 
Hvis der er nogen der falder over det 
forsvundne hjul hører jeg meget gerne om 
det.  
 
Pfh tak.  
Torben Madsen 
 

 
 
 
 
 
Inspirerende læsning til Bakkefolket  

Når nu børnene formerer sig her på Bakken, 
er der nye grænser, vi alle skal forholde os til. 
Jeg faldt over en interessant artikel i 
Information forleden. Den handler om det 
finurlige og angstfremkaldende i at sætte 
grænser overfor andres børn. Jeg syntes 
artiklen er et godt indspark til, hvordan vi hver 
især forholder os. 

Ifølge artiklen og børneeksperterne lærer vi 
hinandens grænser at kende, og vores børn 
lærer at navigere og respektere 
mangfoldighedens udfordrende univers, når 
vi blander os. 
Linket er er her: 
http://www.information.dk/528419  

God læselyst  
Kh  
Sara 

 
 
 

Når andre menneskers børn 
er for meget 
 
Det kan føles grænseoverskridende at 

opdrage på andre menneskers børn, når de 

opfører sig dårligt. Ikke desto mindre er det 

vigtigt, at vi tør gøre netop det, siger 

børneeksperter. De mener ikke, vi skal være 

bange for at gribe ind over for andres børn 

 
iBureauet/Mia Mottelson 

 
 

Det er et dilemma, som de fleste kender til. 

Klokken er lidt over fyraften. Man kæmper sig 

gennem den lokale Føtex, da et tilfældigt barn 

pludselig dukker frem og giver sig i kast med at 

vælte ting ned fra hylderne eller piler rundt i 

benene på de andre kunder. 

Ingen forældre er i syne. Eller værre endnu, 

forældrene ser smilende til, mens barnet går 

grassat. Hvad stiller man op? Siger man fra, når 

andre menneskers børn opfører til utilstedeligt? 

Ja, lyder det samstemmende fra tre 

børneeksperter. I den seneste udgave af 

magasinet Vores Børn forklarer de, hvordan vi har 

et fælles ansvar for at vise børn spillereglerne i 
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sociale sammenhænge. Hvad enten det er i 

supermarkedet, på legepladsen eller til 

familiefødselsdagen i et privat hjem. 
 

»Børn skal lære at respektere, at forskellige 

mennesker har forskellige grænser,« siger John 

Aasted Halse, der er psykolog og pædagog og 

desuden tidligere formand for Børns Vilkår. 

»Vi har ikke så mange faste normer, som vi havde 

for bare 30-40 år siden. Derfor skal børn lære at 

navigere i forskellige sammenhænge. For det 

andet sender det også et signal til forældrene om, 

at de måske skulle tage sig sammen og fortælle 

barnet, at Føtex ikke er ligesom trampolinen ude i 

baghaven,« siger han. 

Men det kan føles enormt grænseoverskridende. 

Både for barnet, forælderen og den 

udenforstående, der forsøger at gribe ind. 

»Vi har meget svært ved det,« forklarer Erik 

Sigsgaard, der er børneforsker og blandt andet er 

kendt for det såkaldte ’skældud-projekt’, der 

undersøgte omfanget af skældud i danske 

børnehaver. 

»I vores kultur er det i tiltagende grad sådan, at 

forholdet mellem forældre og børn er en privat 

sag. For 3-400 år siden boede størstedelen af 

befolkningen på landet. Dengang var børnene i 

høj grad landsbyens børn. Ikke kun forældrenes,« 

siger Erik Sigsgaard. 

I dag er forældreskabet helt omvendt blevet så 

personligt, at det betragtes som upassende at 

blande sig i andre familiers forhold til hinanden. 

Paradoksalt nok er udviklingen sket i en tid, hvor 

børn er blevet en større og større del af det 

offentlige liv, idet de tilbringer langt flere timer væk 

fra forældrene i skole, klubber og institutioner. 

Nogle på kassen 

Derfor har vi alle et ansvar for at anvise dem 

retningslinjerne for socialt acceptabel adfærd, 

mener John Aasted Halse. Det kan man imidlertid 

gøre på mange måder. Det bedste er, siger han, 

at henvende sig direkte til forælderen og på en 

høflig måde foreslå, at barnet dæmper sig lidt eller 

går udenfor og leger. 

»Hvis ikke forældrene er der, kan der være 

situationer, hvor man er nødt til at gribe ind og i en 

pæn tone korrigere deres adfærd. For eksempel 

hvis et barn tryner nogle andre børn på en 

legeplads,« siger John Aasted Halse. 

Selv blev han for nylig overfuset af en mor med 

sin søn, da han var ude at købe ind. Drengen, der 

var omkring 10 år, havde sat sig på den lille 

fremsats for enden af kassebåndet, hvor man kan 

stille sin indkøbskurv. John Aasted Halse forsøgte 

at sige til drengen, at den nok ikke kunne bære 

hans vægt, og at han gerne ville til med sin kurv. 

Bagved stod moren, som straks for i flint. 

»Så blev jeg lovet nogle på kassen, hvis ikke jeg 

holdt min kæft. Det skulle jeg eddermame ikke 

blande mig i. Det er den risiko, der altid vil være. 

Når jeg retter på barnets opførsel, siger jeg jo 

også indirekte til moren, at hun er et klaphoved, 

der ikke selv kan opdrage sine børn. Det krænker 

forældreskabet,« siger han. 

Erik Sigsgaard er enig i, at det kan være 

nødvendigt at blande sig i fremmede børns 

adfærd. Men det bedste er, siger han, hvis man 

kan være hjælpsom og lette en presset situation 

for både barn og forælder, i stedet for på en 

streng og belærende måde at kritisere barnets 

opførsel. 

»Det er smukt, hvis man som forbipasserende 

tænker på, hvordan man kan hjælpe i en konflikt 

mellem barn og forælder. Men når nogle 
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mennesker blander sig, kan det være et udtryk 

for, at de prøver at pådutte andre deres egne stive 

og autoritære normer. Det vil jeg fraråde,« siger 

Erik Sigsgaard. 

En fælles pligt 

Hvornår er det så i orden at blande sig i, hvordan 

andre menneskers børn bærer sig ad? Det er et 

spørgsmål om, hvor ens personlige grænser går, 

mener familieterapeut Fie Hørby. 

»Det er altid i orden at sige fra over for ting, man 

ikke vil være med til, for eksempel hårdt sprog 

eller provokationer som ’du er dum’,« siger hun til 

Vores Børn. Så længe man gør det i en ordentlig 

tone. 

John Aasted Halse er enig i, at det er ens egne 

grænser, der må bestemme, hvornår vi siger fra 

over for fremmede børn. Men man kan også se 

det fra barnets perspektiv. 

»Man kan også sige, at grænsen går der, hvor 

adfærden skaber problemer for barnet selv. Hvis 

barnet går rundt og generer andre børn, betyder 

det på længere sigt, at de ikke gider lege med 

ham. Eller hvis det skaber sig på en restaurant, vil 

det jo få andre mennesker til at kigge skævt,« 

siger John Aasted Halse. 

Han mener, vi har en pligt til at gribe ind, når 

andre menneskers børn opfører sig 

grænseoverskridende. 

»Jeg efterlyser tanken om, at børn og unges 

adfærd er vores alle sammens ansvar. 

Selvfølgelig er det primært forældrenes, men hvis 

de ikke er der, må der være nogle andre, der 

griber ind.« 

Han nævner Frankrig, Italien, USA og Rusland 

som eksempler på lande, hvor den tankegang er 

langt mere fremherskende. 
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde onsdag den 25. marts 2015 kl.  20.00 
 
Til stede : Hus 1 (Sebastian), Hus 3 (Henrik, Maria), Hus 4 (Dan), Hus 5 (Anne-Lise), Hus 7 (Ole), 
Hus 9 (Helge), Hus 12 (Hanne), Hus 13 (Erik, Lisbet), Hus 14 (Lene, Arne), Hus 16 (Flemming), 
Hus 19 (Gerda, Torben), Hus 21 (Hans), Hus 22 (Lise), Hus 23 (Sara), Hus 24 (Nana), Hus 25 
(Mette), 26 A (Søren Sim), 26 C (Brigitte). 
  
1.  Valg af ordstyrer  
Dan blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemester  
Lise (hus 22) blev valgt som referent, og Sara (hus 23) blev valgt som tonemester.  
  
3. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:  
 
Nyt punkt 6 a): Hans: Hvis vi fortsætter salgsproceduren, skal det afklares inden for 3 uger, om 
bofæller er interesseret i at købe. Hvis ikke skal de nuværende beboere have forkøbsret. 
 
Nyt punkt 6 b): Arne: Nedsættelse af udvalg i forbindelse med sagen om sætningsskader i hus 15. 
 
4. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære fæ llesmøde tirsdag den 10. marts 2015.  
Mette havde følgende bemærkning til referatet, pkt. 7 f) (vedr. fast el-installatør): "Erik og Mik 
finder den rette. Mette: Tænk på køreafstanden, så vi ikke betaler for mange kørepenge". Sidste 
sætning ændres til: ... så vi ikke betaler for meget til timeløn og biltimer. 

 
Referatet blev godkendt med de faldne bemærkninger.  
 
5. Punkter til beslutning. 
Evaluering af hussalgsprocedure 
Ingen kommentarer. Godkendt . 
 
b) Ansøgning fra Kolbøtten om tillægsbevilling på 8.000 kr. i  2015. 
 
Indlæg: Anne-Lise, Erik og andre udtrykte bekymring for sikkerheden omkring trampolinen. Var det 
muligt at polstre kanten bedre? Ifølge Sara var det muligt, og det ville skønsmæssigt koste et par 
tusind. 
Ifølge Mette var de 8.000 kr. en del af 5 års budgettet, og Mette mente, at der var luft i budgettet til 
at bevilge ekstra 2.000 kr.  
 
Fællesmødet besluttede, at bevilge 10.000  kr. i 20 15 mod, at trampolinen blev sikret bedre. 
 
c) Salg af Gården 
 
Indlæg: Flemming (der er en del af gårdudvalget) havde følgende kommentarer og personlige 
mening. Da kommunen ikke har givet os dispensation fra lokalplanen (men dog godkendt, at der er 
to boliger), synes han ikke, vi bør gå videre med processen, før landinspektøren har indsendt en 
ansøgning til kommunen om tilladelse til at udstykke gården i 2 ejerlejligheder. Det kræver også en 
udmatrikuleringsplan. Landinspektøren havde forslag til en sådan plan. Den kan dog senere 
ændres. (Erik mente, at vi allerede nu skulle have en debat om denne udmatrikuleringsplan). 
Endvidere mente Flemming, at vi snarest burde bede landinspektøren om at udarbejde en plan for 
de fremtidige delprocesser og budget herfor. 
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Anne-Lise, Arne, Hanne m.fl. mente, at det var vigtigt, at vi snarest fik afklaret forholdene på en for 
de nuværende lejere tilfredsstillende måde. 
 
Helge foreslog, at vi tog endelig beslutning om et evt. salg inden sommerferien. 
 
Det blev flere gange på mødet pointeret, at et salg af gården kun kan vedtages på en 
generalforsamling med kvalificeret flertal. 
 
Forslag 1: Gårdudvalgets oprindelige forslag: 19 for og 11 imo d og er dermed vedtaget. 
Dermed kom de forskellige ændringsforslag ikke til afstemning. 
 
d) 35-års jubilæet 
Bodil og Suzan, der er i udvalget, var ikke til stede. 
 
Vi vedtog udvalgets forslag, og der var enighed om,  at trivselsweekenden og jubilæet skal 
sammensmeltes. 
Sara spurgte, om udvalget kan få eneret til at beslutte, hvad der skal ske? Det blev der sagt god 
for. 
  
e) Forslag fra hus 26 st. om børnehegn ved Gården 
Ingen bemærkninger. Forslaget besluttet . 
 
  
6. Punkter til debat  
 
a) Hans: To scenarier:  
1) Vi går videre med planen om at sælge gården. Vi kommer med en hurtig afklaring om, hvorvidt 
bofæller er interesseret i at købe gården eller en lejlighed. Inden for 3 uger skal evt. interesserede 
give bestyrelsen skriftlig meddelelse herom. Hvis ingen bofæller er interesseret, får de nuværende 
beboere forkøbsret. 
2) Vi fortsætter med at udleje gården. Dette forslag bortfaldt, da vi tidligere besluttede at fortsætte 
salgsproceduren - se pkt. 5 c. 
 
Indlæg i debatten: Arne mener, at vi tidligere mundtligt (i forb. med opsplitning af gården i 2 
lejligheder) gav lejerne forkøbsret mod at de opgav deres uopsigelighed.  
Mette mener, at bofæller skal have forkøbsret til stuelejlighed, gerne ret sent i processen. 
Sebastian mener ikke, vi skal nå frem til en løsning, hvor der gælder to sæt regler for gårdens 
beboere (forkøbsret til Søren og Brigitte, men ikke til Søren og Anne). 
Helge ser salget af gården/udstykningen i ejerlejligheder som en slags cirkulationsproces, hvor fx 
en bofælle kan købe en lejlighed, hvorefter der bliver et hus ledig til fx gårdens beboere, dvs. 
fleksibiliteten bliver større, da der vil være forskellige boligtyper til forskellig pris. 
Søren fra stuelejligheden fortalte, at han havde fået det indtryk, at de havde forkøbsret, men nu 
havde fået at vide af bestyrelsen, at det ikke var tilfældet. Der var intet på tryk, men hvis de havde 
vidst, at de måske skulle fraflytte allerede til januar, havde de nok ikke rykket teltpælene op. 
 
Hans opretholder sit forslag, der skal til beslutning på næste fællesmøde 
 
b) Arne: Forslag til nedsættelse af udvalg vedr. sagen om sætningsskader. Udvalget skal bl.a. tage 
stilling til, om vi skal have en advokat til at udarbejde et partsindlæg. Stævningen er udskudt i 14 
dage, men kan ikke udskydes meget længere, hvis forsikringen skal betale Mettes advokatudgifter. 
 
Arne foreslår Kim, Kirstine, Ole S. og Arne selv. D et blev vedtaget. 
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7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og  opfølgning på opgaver  
 
Standardskabelon til fuldmagter på fællesmøder og generalforsamlinger 
Dan: Denne skabelon er lagt på intranettet. 
 
b) Yderligere fællesmøder 
Lene: Bestyrelsen vil gerne have mulighed for, at vi fordobler antallet af fællesmøder pga 
arbejdsmængden mod, at de så bliver kortere. 
 
c) Nyt fra svellegruppen 
Sebastian: Et udvalg bestående af Lene (fra bestyrelsen) og Eva (fra vedligeholdelsesgruppen) og 
Flemming og Sebastian (fra svellegruppen) vil mødes med nabobebyggelsens bestyrelse for at 
høre om deres holdning til, hvad der skal være i stedet for en svellemur.  
 
d) Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 
Lise er blevet forespurgt, om hun vil indtræde i bestyrelsen, og hun var ikke helt afvisende 
Dan holder op efter 3 år 
Bodil flytter 
Lene vil gerne trække sig fra formandsposten, men fortsætte i bestyrelsen 
 

 
8. Eventuelt   
Der var følgende bemærkninger under Eventuelt: 
 
Forslag om, at posten lægger reklamer i postkasserne. Mette har forsøgt, at få de adresserede 
reklamer i postkasserne. Det gik godt et par uger, men så holdt det op. 
 
Mette: Vi har fået ny leverandør til rengøringsmidler mm., der leverer varerne på paller, som kun er 
til låns .  Pallerne skal opbevares i kælderhalsen, og sættes op foran døren, når der kommer ny 
levering. OBS!! Pallerne må derfor ikke fjernes !!!  
 
Nana: Nemlig.com (et online supermarked) sætter kasser på kolbøtten. Nana har kontaktet dem. 
Sig det til Nana, hvis de fortsætter med det. 
Nana: To studerende fra KU ønsker at deltage i et fællesmøde i forbindelse med en projektopgave. 
De vil undersøge, om IT kan bidrage til kommunikation i bofællesskabet. Det vedtoges, at de var 
velkomne. 
 
Erik: Han opfordrer til, at vi sørger for at folde vores pap godt sammen, ellers er der ikke plads i 
papcontaineren. 
 
Anne-Lises tre kurvestole, der er blevet vinteropbevaret i længen, blev smidt ud på 
arbejdsweekenden. Flere bofæller (Nana, Lene) tilbød Anne-Lise kurvemøbler. 
 
Lise Eskesen, 25. marts 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


