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

Kalender 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: 
Tirsd. D. 3. november 
Tirsd. D. 17. november 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 25. november 
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 
Lørd. D. 7. november Hus 3 
Sønd. d. 8. november hus 6 (barnedåb) 
Lørd. D. 14. november Hus 12 
Lørd. D. 21. november Hus 23 
Torsd. D. 24. december Hus 3 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
2016 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Sønd. d. 28. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 8 . nov. kl. 10 
Stamgruppe 4  
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Charlotte og Ester 
 
 
Fødselsdage: 
Henrik fylder 57 år fred. d. 6.november 
Steffen fylder 64 år fred. d. D. 6.november 
Sara fylder 20 år sønd. d. 8.november 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
 
Frysertømningen er lige op over 
 
Som tidligere annonceret tømmer, afrimer og 
rengør jeg den store fryser i førstkommende 
weekend, så der bliver plads til en nye, 
lækre lamselår. Jeg slukker for strømmen nu 
på fredag og tømmer fryseren lørdag morgen. 
 
Kh. Hans 
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Nyt fra Hus 15, 
 
Det er snart lang tid siden at vi var til møde 
med bestyrelsen og blev spurgt om vi ville 
skrive lidt til Bakkanalen. Tiden går stærkt og 
nu er vi endelig flyttet ind (den 1 oktober), og 
er ved at få en fornemmelse af hvordan det er 
at bo her og blive en del af det fine bakken-
fællesskab.  Som i har opdaget er vi fem:  
Esther på 2 1/2 , Rasmus på 9, Kamma på 12 
og Charlotte og Mikkel. Derudover har vi tre 
høns med som nu står i haven i deres 
hønsehus. Måske skulle vi også nævne at vi 
har en bil, en grøn Ford Galaxy, kaldet 
”tusindårsfalken” med reference til både 
bilens alder og filmen ”starwars”. Hvis nogen 
er interesserede i at dele den med os så 
kontakt os gerne. (Den har ny startmotor og 
har allerede vinterdæk på ☺). Vi kommer fra 
en villa lejlighed i Hellerup ved Dyssegård, og 
har et stykke tid været på udkig efter nye 
muligheder og bedre plads omkring familien. 
 
Esther er startet i frugthaven i denne uge. 
Hun er en pige med fart på og en pige med 
jernvilje, som meget gerne vil være med det 
hvor der sker noget sjovt. Hun er meget glad 
for heste, her på Bakken særligt den lille 
”Pikkerteuw” (lydskrift). Rasmus er mere ovre 
i livsnyderafdelingen, han er social og også 
god til at være sammen med både yngre og 
ældre børn. Han er især interesseret i 
computere og legeaftaler. Kamma er 
familiens akrobat, vi synes tit hun står lige så 
meget på hænder og klatrer i træer som hun 
går på sine fødder.     
 
Kamma Skriver: Jeg hedder Kamma, er 12 år 
og går i 6A på Langebjergskolen. Så går jeg 
til teater i Ragnarok og til Capoeira 
(brasiliansk dans/kampsport), til strikkeklub 
hos min farmor og er glad for at stå på 
hænder.  Jeg synes den bedste ting på 
Bakken er trampolinerne – men det er kun 
halvt så godt som alle de folk som bor her ☺.  
 
Rasmus skriver: Jeg hedder Rasmus og er ni 
år. Jeg går på Bernadotteskolen i Hellerup i 
3B. I min fritid er jeg glad for at spille 
computer, jeg spiller AgarZ.com og 
Terrarium. Det jeg bedst kan lide på Bakken 
er puderummet og trampolinerne.     
 
Charlotte skriver: Jeg er opvokset i 
Charlottenlund og i Sydgrønland hvor jeg har 

boet 5 år på en flådebase, en lille fredelig 
lomme i verden med fantastisk natur og stort 
fællesskab. Jeg har tidligere boet på en 
yogaskole i Småland hvor jeg bla. var med til 
at drive et lille økologisk landbrug. Siden da 
har jeg uddannet mig til kandidat i 
folkesundhedsvidenskab og har været ansat 
som forskningskoordinator på en traumeklinik 
for flygtninge ved Gentofte Hospital. For 
nuværende er jeg meget arbejdssøgende og 
utroligt begejstret for at være flyttet til 
Bakken: luft, stjerner, åbne landskaber, 
fællesskab og imødekommende mennesker 
som hilser, også på mine børn. 
 
Mikkel skriver:  jeg er 45 år, uddannet 
arkæolog og er ansat ved Københavns 
Universitet som lektor med forskning indenfor 
ældre stenalder i Nordeuropa og i Arktis 
(Grønland). Til daglig underviser og vejleder 
jeg studerende der ønsker at blive 
arkæologer, men tit har jeg mere lyst til at 
være udenfor og lave noget af det feltarbejde 
som heldigvis også findes indenfor faget. Jeg 
interesserer mig for landskaber og 
kulturhistorie, og er nu ved at finde ud af 
hvordan Humlebæk så ud for 10.000 år siden 
da isen var smeltet og havet steg – og hvor 
stenalderens mennesker bosatte sig i dette 
landskab. Jeg tænker at jeg gerne vil være 
med i nogle af de grupper på Bakken som har 
udendørsarbejde, med enten får eller 
håndværk. Og også at det kunne være fint at 
komme i gang med at lave køkkenhave. 
Måske kunne det en dag også være sjovt at 
få bier?   Jeg har det rigtig godt med at være 
flyttet til Bakken, og synes vi har fået en 
fantastisk velkomst af både bofæller og 
naboer. Det var en overdådig dejlig 30-års 
fødselsdag for Bakken !. På en måde har jeg 
det som at være kommet hjem. Måske fordi 
at jeg er vokset op i et bofællesskab med to 
familier, med arkitekter i begge familier? 
 
Kærlig hilsen beboerne i Hus 15 
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Referat fællesmøde onsdag den 28. oktober 2015 

Til stede: Anne (26st), Gerda, Torben, Arne, Anne-Dorte, Karen-Sophie, Hanne (12), Steffen, 
Christian (6), Hans, Kirstine, Flemming, Sara (23), Hanne (7),  hus 6, Erik, Hus15, Anne-lise, 
Peter, Marcus, Sebastian (1), Lene, Ole, Hanne (7), Mette, Søren (26st), Lise, Christian (18), Mik, 
Erik, Charlotte (15) 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Lene 
 
2. Referent og tonemestre 
Søren (26st) 
Sebastian (1)  
 
3. Godkendelse af dagsorden (se s. 2 i Fællesmødeba kkanalen) 
Der er ikke kommet andre punkter. 
Hanne har noget til placering af hjertestarter. 
 
4. Godkendelse af referat 
Godkendelse af referat af fællesmødet mandag d. 22. september 2015 
Hans: Der står at Hans foreslår at alle børn skal blive siddende ved fællesspisning. Det skulle ikke 
forstås som et egentlig forslag, men blot en bemærkning om at der har været sådan en regel 
tidligere. 
 
 
5. Punkter til beslutning 
a) Opdatering af retningslinjer omkring spisning i fælleshuset (se revideret formulering af 
retningslinjerne side 8 i Fællesmødebakkanalen). 
Nanna og Sara (23) har lavet er nyt forslag til regler/retningsliner for fællesspisning. Sara 
fremlægger: Nana er kommet med et oplæg som Sara og Nana har finpudset. De foreslår at det 
ikke hænges op i fælleshuset, men i stedet kommer ind på hjemmesiden.  
Anne (26st): Synes ikke at det gør stor forskel at reglerne i den nyeste version er pakket 
anderledes ind. Det, at vi skal regelsætte for hinanden, synes Anne er ærgerligt. Da August (26st) 
lader til at være er den eneste som bruger en mobil i forbindelse med fællesspisning, synes Anne 
desuden at reglen om skærmfri zone lader til at være møntet særligt på hus 26st, og det har været 
ubehageligt. Vi vil sikkert mange gange opleve at vi er uenige om hvordan vi opdrager vores børn. 
Det er ærgerligt hvis vi fremover, skal gøre som nu, hvor vi lave nogle regler som alle skal passe 
ind under. Det er bedre hvis vi kan rumme de forskelle der er.  
Lene: Reglerne eksisterede i forvejen. Vi har måske valgt et dårligt tidspunkt at få opdateret 
reglerne.  
Anne (26st): Men reglen om at man ikke må bruge en mobil ved bordet er ny 
Lene: Men den regel er ikke foreslået for Augusts skyld. Og husk at reglen ikke gælder efter de 20 
min er gået. 
Anne (26st): Vi plejer først at bruge mobilen efter de 20 min er gået 
Arne: Lad os se mere generelt på det. Hvor går grænsen for hvad vi regelsætter? I spisesituation 
er vi tæt sammen og kan derfor blive nødt til at blive enige om nogle regler. I forhold til skærmregel 
skal vi nok lytte til småbørnsfamilierne, for det er dem som kan have problemet. 
Anne-Dorte: Reglerne gælder ikke kun om børn. For mig handler reglen også om at det er 
irriterende at voksne tager telefonsamter ved bordet. Voksnes adfærd smitter af på børnene. Vi har 
brug for en måde at fungere på når vi spiser sammen og det kan så være vi kan kalde det for 
regler. 
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Christian (18): Man kan lave regler om alle mulige ting, med de ting her som f.eks. brug er mobil er 
ikke noget vi behøver at lavet regler om. Folk ved jo godt at det er dårlig stil at sidde og bruge 
mobilen meget. Så det er ikke noget vi behøver at lave regler om. 
Anne-Lise: Enig med Christian. Vi kender hinanden rigtig godt, og derfor ved vi også hvad der 
irriterer hinanden. Så derfor hører regler ikke hjemme. Det er vigtigt med rummelighed. Vi skal ikke 
sige til hinanden ”Det må du ikke”, men vi kan sige ”når du gør sådan bliver jeg ked af det”. Vi 
kommer ikke langt hvis vi ikke taler med hinanden når vi har et problem. Det handler om accept og 
at man taler med hinanden. Engang imellem ser vi at problemerne spidser helt til fordi man ikke for 
talt om tingene. Vi har ikke brug for regler. Det med reglen om 20 min er måske fint, men det er 
noget som må udspringe fra den forældregruppe der er nu. 
Hanne (7): Forstår ikke at der skulle være en masse regler. Der er de to regler som Christian og 
Eva har refereret til i deres seneste mail.  
 
(Det er følgende Hanne referer til: 

Børn og mad - Der er baby- og børnestole i fælleshuset. Børnene skal sidde med og 
spise i 20 minutter, herefter må de gerne forlade bordet og gå i legerummet. For 
madroens skyld, skal børnene ikke lege i spisesalen eller på trappen til 1. Salen.   

  Oprydning 
Bofællerne hjælpe til med oprydningen efter maden, således at alle bærer service til 
vaskevognene eller i grovkøkkenet. Det samme sker, når vi spiser ude.)  

 
Det er almindelig accept af hinanden. Jeg går ikke ind for at voksne sidder og snakker i 
mobiltelefon, men det finder folk nok selv ud af. Vi har ikke bruge for flere regler 
Sara (23): overasket over at det er blevet en diskussion om for og imod regler. Jeg oplever at 
nogle opponerer imod at vi skal kunne dunke hinanden i hovedet med regler. Med det mener jeg 
heller ikke er det vi skal. Det var mere for lige at tage de gamle regler op igen fordi der nu er 
komme så mange nye beboere. Jeg vil ked at ikke at have en regel imod skærm. Og det er ikke 
specielt møntet på børnene, men også på at voksne ikke skal snakke i telefon. Vi synes det var 
rart at blive præsenterer for ”hvordan vi gør” da vi flyttede ind 
Sebastian (1): Jeg stejler ikke over at vi har nogle rammer. Det mere for at minde om hvordan 
rammerne for god samvær er. Jeg har ikke noget imod at blive mindet om at jeg skal komme til 
tiden. Jeg kan heller ikke se hvad der skulle være galt med at opdatere reglerne så de bliver mere 
tidssvarende. Jeg er ked af det hvis nogen har opfattet det som om reglerne var rettet med dem for 
det har ikke været meningen. Fælleshuset er en blanding af offentlig og privat rum og derfor kan 
det være godt med nogle rammer.  
Lise: Til de nye børnefamilier – reglerne er ikke rettet mod jer.  
Hans: Vi har snakket meget om regler de sidste uger. Og det skal forstås positivt. I og med at vi nu 
har talt så meget om det nu, så behøver vi ikke at hænge regler op eller lægge dem på intra.  
Arne: Undrer sig. De regler der ligger på hjemmesiden er blødere, så skal vi så beslutte at droppe 
de regler vi har på siden 
Christian (18): De regler som nu bliver foreslået er faktisk en skærpelse på flere punkter. Vi kan 
som fællesskab ikke vurdere hvad der er god adfærd. Det er noget som den enkelte må vurdere.  
Ole: Vi taler ikke om regler, men om retningslinjer. I et oplæg fra 2002 var der 12 punkter som 
beskrev reglerne. De regler som foreslås nu er bløde i forhold til det. Det var dog ikke regler som 
er vedtaget, men bare nogle som blev foreslået. 
Sara (23): Der er ikke noget nyt i de foreslåede regler, bortset fra det med skærm. Jeg har ikke 
noget problem med regler. Men det er en smagssag.  
Anne (26st): Hvis der ikke er noget nyt i reglerne, hvorfor har det med skærmen så sneget sig ind. 
Sara har tidligere sagt til os at der hvis nok er en uskreven regel om forbud mod skærm. Nu er det 
blevet sneget ind i nogle generelle regler.  
Christian (18): Jeg kan ikke se den store forskel mellem om vi kalder det regler eller retningslinjer.  
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Sara (23): Jeg kan ikke se hvordan det her kan blive personligt. Jeg synes ikke at der skal være 
skærme ved bordet til børn eller voksne. Jeg synes det er fedt at jeg har snakket med jer. Vi har 
snakket om det to gange. Og det synes jeg er bedre end at tage det op på et fællesmøde.  
Lene: Jeg tror det er rigtigt at vi har haft en uskreven regel om at man tager telefonen udenfor 
fællesspisning. Og det var nok årsagen til at bestyrelsen så tog det med nu hvor vi har revideret 
reglerne.  
Kirstine: Vi har nu haft en god diskussion som vi må afslutte og referere. Men skal ikke være regler 
som bliver sanktioneret. Jeg kommer tid for sent til maden. Børnene sidder ikke altid i 20 min. og 
det er også OK. Det hører med til denne her snak. Fra min side må intentionen med at skrive ned 
ikke være at vi skal dunke hinanden i hovedet med reglerne selvom de skrives ned.  
Arne: Vi må beslutte om vi dropper de gamle regler og fjerne dem fra hjemmesiden hvis vi ikke 
have reglerne. 
Anne-Dorte: (fik ikke fat i hvad Anne-Dorte sagde - referenten beklager)  
Anne (26st): Hvis vi har de her regler for at bryde dem, så er det problematisk at give dem til nye 
beboere når vi introducerer dem til fællesmaden.  
Hanne (7): Jeg skal forstå, når du Christian fremhæver to regler i jeres mail så er det fordi I er 
glade for dem. (Christian (18): Ja). Så synes jeg at vi fastholder de to regler.  
Hanne (12): Som Anne-Lise sagde, vi må nogen gange sige til hinanden hvordan vi har det. Sådan 
er det at bo i bofællesskabet. Man får og gir slag.  
Arne: Fortæller at hjemmesiden i vejledningen til nye beboere blot henviser til  opslag i 
fælleshuset. Arne på peger at der slet ikke er opslag i fælleshuset med regler 
Lene: skal vi lade det fare så vi ikke vedtager nye regler? Nu ved vi hvad hinanden mener.  
Sebastian (1): Det betyder så at vores Bofælleskab tror på evige sandheder om de gamle regler vi 
hele tiden har haft. Det synes jeg er ærgerligt. Vi tage højde for at tingene ændres med tiden. 
Hanne (7): Det er jo en ny digital tid, men det har ikke været et problem overhovedet med. Vi kan 
tage det op hvis det bliver et problem. 
Erik: foreslår at vi stemmer om hvorvidt de nye reviderede regler skal lægges på hjemmesiden 
eller ej.  
Vi stemmer om hvorvidt vi skal lægge de nye reviderede regler på hjemmesiden eller ej.  
Stemmer for at lægge de nye retningslinjer på hjemmesiden, men ikke hænge dem op i 
fælleshuset: 28 
Stemmer imod: 7 
 
b) Vedligeholdelsesgruppens kompetenceområde v. Eva 
Torben: Fra Arne er der kommet et forslag til en ændring omkring sikkerhed som vi gerne tager 
med. Der er kommet nogle forslag fra Erik hvor vi ikke har fået taget højde for det hele. Så enten 
skal vi taget stilling til forslaget nu eller også skal vi udskyde så vi kan nå at forholde os til alle dele 
af Eriks forslag. 
Erik: Der er ikke noget som haster i forhold til at få det besluttet. Jeg synes i hvert fald at der er 
nogle ting omkring beskæring som er vigtigt at beslutte i fællesskab 
Torben: vi kan sagtens udskyde. Vi kan lave en opdateret version som fællesmødet kan tage 
stilling til 
Ole: har snakket med forsikringen omkring ansvar. Vi er faktisk forsikret hos vores Tryg i 
forbindelse med ulykker. 
Torben: der er nogle ting man kan komme til skade ved, og derfor har man nødvendigvis noget at 
ansvaret selv.  
Arne: Vi kan ikke fungere som en almindelig virksomhed hvor bofællesskabet f.eks. stopper 
bofæller som udfører noget der ikke er forsvarligt. Sådan fungerer det ikke i praksis. Men man kan 
opfatte det med at den enkelte har et ansvar som en værdi vi lægger vægt på. 
Flemming: Det er medlemmerne af grundejerforeningen som er forsikret 
Erik: Hvis man ikke overholder de sikkerhedsforskrifter som bofælleskabet informerer om, så er det 
vel noget bofælleskabet ikke kan have ansvar for. 
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Konklusion: Beslutningen udsættes til næste fællesmøde, så Vedligeholdelsesgruppen kan nå at 
se på Eriks forslag. 
 
c) Køb af Hjertestarter og dens placering 
Hanne (12): Den skal placeres så den er synlig om aftenen når det er mørkt. Forslagene er ved 
fælleshuset 1) på højre side af indgangen 2) på venstre side af indgange 3) i indhakket. Det er 
noget som vores arkitekter må hjælpe med at tage stilling til. 
Lise: skal de ikke være beskyttede af en kasse? 
Ole: Hvad med forslaget om at placere den ved kælderskakten 
Hanne (7): der var nogen der syntes at kælderskakten var en dårlig ide 
Sara (23): kan vi ikke selv lave en boks der beskytter den 
Anne-Lise: har hørt en radioudsendelse om en ny type hjertestarter som er meget mere effektiv. 
Har nogen hørt om dette? 
Erik: Det med at hænge den i indhakket. Kan det være en dårlig ide i tilfælde af at man skal åbne 
begge døre? 
Arne: Den skal have strøm 
Anne-Dorte: Kan man tage den med ud på marken? 
Hanne (7): Ja 
Torben: Der er allerede en hjertestarter på (referenten fik ikke fat i adressen, men det var i en af 
nabogaderne) 
Anne-Dorte: (igen fik jeg ikke fat i det du sagde Anne-Dorte – referenten beklager igen!) 
Karen-Sophie: Vi har brug for at lære hvordan den bruges. Hvis vi skal have en hjertestarter, så 
bør vi også på førstehjælpsuddannelse. 
Sara (23): Har vi en kulturfond skal kan betale førstehjælpskursus? 
Ole: Har spurgt bestyrelsen om vi skal uddannes og har fået at vide at man bare kan se en video. 
Så spørgsmålet er om tilbuddet på hjertestarteren indeholder en oplæring i brug? 
Peter: Videoen er udmærket. Og hvis vi skal uddannes i førstehjælp, så skal det jo gentages når 
nye beboere flytter ind. 
Anne (26st): Det kunne være interessant at høre hvilke beboere der kan udføre førstehjælp. Så 
har vi mulighed for at ringe på hos en nabo i nødstilfælde. 
Håndsoprækning viste: Anne (26st), Karen-Sophie, Hanne (12), Flemming, Charlotte (6). (Der var 
flere, men referenten kunne ikke nå at skrive dem alle før hænderne var nede, selvom vi prøvede 
et par gange) 
Karen-Sophie: Der findes kurser. Det er rigtigt at der findes en video, men den giver ikke 
tilstrækkeligt til at kunne give hjertemassage.  
Anne-Dorte: Trygfonden oplyser at man søge om en hjertestarter hvis den hænger offentlig 
tilgængeligt.   
Anne (26st): Ville det være en ide at vi betaler for at uddanne en instruktør i førstehjælp. Denne 
kan så uddanne bofællerne og nye beboere i fremtiden.  
Arne: Vi har valget mellem om dette er en fælles sag eller noget individuelt. Skal vi ikke træffe 
beslutningen om at vi ønsker hjertestarteren så vi kan komme videre. Arne fortælle om en episode 
på arbejdet som ville være endt katastrofalt uden en hjertestarter.  
Marcus: (Referenten nåede ikke at få fat i kommentaren – beklager) 
Erik: Vil nogen undersøge hvad der koster at uddanne i hjertemassage? 
Peter: Vi kan bare beslutte at alle får et førstehjælpskursus.  
Lise: Kan vi ikke træffe en principbeslutning om hvorvidt vi ønsker en hjertestarter eller ej, om det 
så bliver den ene eller anden type? 
Sara (23): God ide at købe en hjertestarter. God ide fra Anne (26st) om at uddanne en 
superbruger 
Torben: Går ind for køb af hjertestarter. Det er vi sikkert rige nok til. God ide også at betale for 
førstehjælpskursus for dem som ønsker det.  
Lene: kan vi tage stilling til om vi ønsker hjertestarter, og så tage stilling til førstehjælp 
efterfølgende? 
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Der spørges til slut: Har nogen noget imod at vi køber en hjertestarter? Nej, ingen melder sig som 
modstandere af dette. Det er hermed vedtaget. 
Hanne: skal vi så købe den vi har fundet hos hjerteforeningen eller skal vi spørge om der er en ny 
og bedre på vej? Vi ringer til hjerteforeningen og spørger om der er en ny bedre model på vej. Skal 
vi også spørge på pris til førstehjælp. Ja det er der tilslutning til. 
Hanne vender tilbage med konkrete tilbud som vi kan tage stilling til. 
  
 
6. Punkter til debat 
a) Ændring af matrikelgrænser omkring gårdens stuehus. 
Flemming fortæller ud fra tegning om det seneste forslag som kommunen nu skal tage stilling til.  
Hans: De 500 kvm som sælges fra. Må vi selv bestemme hvordan det deles op? 
Flemming: Det bestemmer vi selv. De to etager aftaler indbyrdes hvem der bruger hvad 
Anne: men man kan f.eks. ikke sælge den ene lejlighed uden jord. 
Torben: Adgang til længden? 
Flemming skitserer forskellige muligheder. Vi kan lave en skitse som kommunen kan godkende, 
men så kan man derefter definere brugsret til andre arealer hvis det er mere hensigtsmæssigt 
Mette: Er det umuligt at bevare passage fra gårdspladsen til østlængen? 
Flemming: Nej, men vi skal have lavet er forslag som kommunen kan godkende, og så kan vi 
definere brugsretten så man bevarer passagen. Men der er også muligheder for at lave nye 
passager. Man kan forestille sige forskellige ting, f.eks. at lave en port på østsiden længden som 
også maskiner kan køre ud af.  
Steffen: Ingen problemer med tinglyst færdselsret. Er bekymret for at man skal give brugsret på 
fællesarealer. Det er der ikke tradition for 
Sebastian: spørgsmål til Anne (26st) og Søren (26st): hvorfor er det I ikke kan bruge det 
definerede areal som have? 
Anne: Hvis man fastholder den nuværende brug af havearealet som et gennemgangsareal, så er 
det ikke et reelt stykke have. Så hvis vi beboere på gården skal købe et stykke have, så vil vi 
gerne kunne indrette det som en brugbar have ligesom I andre har et stykke have som I kan gøre 
med hvad I vil. 
Arne: Forstår Steffens bekymring, men det er en helt speciel situation fordi vi på den ene side vil 
sælge en have og samtidig kræve at den ikke kan bruges som have.  
Torben: Det vil være afgørende for at jeg skulle stemme for at vi i fremtiden har de adgangsveje 
igennem haven som vi har i dag. Man skal beslutte fra starten hvad der er sti, så dem der køber 
ved hvad de har.  
Mik: Kunne man ikke sælge de 500 kvm til 0 kr, så det reelt bare er gården vi skal sælge. Og så 
har vi fuld brugsret over haven. 
Anne-Dorte: Synes man skal spørge potentielle ejere om hvad de kunne have lyst til. Foreslår at 
åbne op for redefinering af de nuværende adgangsveje. 
Hanne (12): Kan folk der køber stille stakit op som de har lyst til? 
Flemming: Nej, det vil komme an på hvilken løsning vi finder. F.eks. salg til 0 kr, eller aftale om 
brugsret.  
Sara (23): Hvorfor er det at I, Søren (26st) og Anne (26st) ikke kan bruge den have der er 
beskrevet? 
Søren: Haven fungere i dag som gennemgangsareal i flere forskellige retninger. Vi vil gerne kunne 
indrette den have vi køber. Det kunne være ved at plante et blomsterbed eller en busk, eller at 
bygge en terrasse, ligesom I andre har mulighed for at gøre med jeres have. Ellers er det jo bare 
en græsplæne ved siden af huset.  
Peter: hvem skal betale ejendomsskat af grunden som er købt til 0 kr?  
Flemming: Det skal ejerne. 
Arne: skal vi ikke udskyde diskussionen af hvad det er vi vil sælge? Så kan man udarbejde et 
konkret forslag som fællesmødet kan tage stilling til? 
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Flemming: Vi har nogle beboere i gården, nogle boet der i mange år, nogle i et års tid, og som er 
mulige købere af gården. Det kan jo være en god ide at inddrage de beboere i udformningen af 
løsningen. 
 
b) Indkøb af 4 nye lamper til fx yoga v/Anne-Lise. 
Anne-Lise viser lampen. Vi er nødt til at have en lampe til yoga, men også til andre ting. 
Papirslamperne er sarte og går i stykker f.eks. til fester. Lampens pris er 500 kr og lampen er 
robust. Den har en krog der gør at den kan opbevares i modsætning til papirslamperne.  
Gerda: Synes ikke om den foreslåede lampe, mens rispapirlamperne er pæne og har et godt lyst.  
Anne-Dorte: Vi kan bruge den nye lampe til yoga og arbejde, og så rispapir til andet 
Sara (23): Enig med Gerda, men kan ikke lide at vi skal købe billige lamper igen og igen.  
Arne: Lad os købe dem. De koster 2000 kr i alt og vores yoga ekspert siger at de er gode til yoga. 
Karen-Sophie: kan heller ikke så godt lide lampen, men en god ide at købe dem til yoga. 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og  opfølgning på opgaver  

• Ole: informerer om at vi nu kan få en vis Tonny til at reparere motorprintet i fyrene. Det gør 
med et slag gør fyrene kørende i måske mange år frem. Der kommer i øvrigt service på 
fyrene på mandag. 

• Sylvest har vurderet inddækningen på skorstenen på gården. 
• Fremover skal referater fra fællesmøder sendes ud s enest en uge efter fællesmødet.  
• Mette orienterer: Fårene skal snart slagtes, men der er ikke salg i kødet og der er meget 

tilbage i fryseren. Så der er tilbud på kød nu. Det er et stort arbejde at håndtere slagtning 
og det koster at opbevare. Fåregruppen tænker spørge hvem der er interesserede i at 
købe. Vi pakker kødet, men i skal selv opbevare. 

• Peter: der er begyndt at komme reklamer i postkasssen ved huset. Hvad skyldes den 
ændring? Erik, lad os kontakte det kompagni som bringer ud og sige at vi ønsker at få det 
bragt i fælleshuset. Arne: Vi får post fra Postdanmark, bladkompagniet, og FK. Arne vil 
kontaktet FK og bede dem om at bringe til fælleshuset. Anne-Dorte: Man kan let redigere i 
hvilke reklamer man ønsker på Minereklamer.dk 

• Flemming har et B&O fjernsyn som gives væk. Arne foreslår at det sættes i børnerummet. 
• Kirstine: Morgensang i hus 23 i morgen 

 
8. Eventuelt 
 


