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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: 
 
 
Fællesmøder:  
Mandag d. 24. oktober  
Tirsdag d. 22. november  
 
 
2016 
Lørd. 1. oktober Hus 25 
Lørd. d. 8. oktober BF Stavnsbåndet 
Sønd. d. 9. oktober Hus 3 
Fred, d. 28. oktober kl.21-23 Musikcafe 
Lørd. d. 29. oktober Hus 21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Fred. d. 30. december hus 15 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
2017: 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 16. Oktober kl. 10 
Stamgruppe 6 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jakob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Esther fylder 17 år onsdag d. 12. oktober 
 

 
 
 
 
Sveller, sveller, ….. 
-og parkering 
Nordende projektet med fjernelse af svellerne 
som første etape, har trukket ud fordi 
Nordfors ikke har kunnet aftage svellerne i 
den aftalte takt (et læs hver mandag). 
Hørsholm container service har tilbudt at 
sætte en ekstra container af på 
parkeringspladsen, og det bliver derfor 
nødvendigt at indskrænke parkeringen på 
nordøst siden af parkeringspladsen, da der 
også snart skal skabes plads til opbrudt 
asfalt, grus og granitsten til den nye trappe. 
Forhåbentlig kommer det hele til at køre på 
skinner igen, men indtil videre skal stykket 
langs volden fra indkørslen til 
”trailerparkeringen” gerne holdes fri for 
parkering. 
 
Med venlig hilsen Flemming 
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TÆNK august 
De har testet: 
Vaskemidler - vaskeeffektiviteten og 
farvebevaringen. Testvinderen er Änglamark 
Color, flydende. 'Godt køb' er Rema 1000 
Color. Begge er svanemærkede og astma- og 
allergimærkede. (Gu' ve' hvordan midlet i 
vores vaskeri ville klare sig - det er vist ikke 
med i testen..) 
 
Dåsetun - Vil du gerne spise tun der er fisket 
bæredygtigt skal du gå efter MSC-mærket. 
Mærket garanterer at tunfisken ikke bliver 
overfisket, men også at den er fanget i 
hensyntagen til det øvrige havmiljø. 4 ud af 
de 14 testede dåsetun har MSC-mærket: 
Levevis Tun i solsikkeolie, Levevis Tun i 
vand, Amanda Guld Albacore Tun og Irmas 
udvalgte Albacore Hvid Tun. - hvilket også er 
de 4 højest placerede tun. Der er ikke lavet 
smagstest, så testen er baseret på 
information og MSC-mærkning mm. 
 
Streamingtjenester - 'er bøvlede at bruge' - 
er overskriften. Netflix mener de er den mest 
velfungerende tjeneste, men kritiseres dog for 
at indhold slettes uden varsel. Hos 
'Filmcentralen' og bibliotekernes 'Filmstriben' 
kan man ganske gratis streame spillefilm og 
dokumentarer. Det kræver dog et 
brugerlogin.  
 
Støvsugere - Når man skal købe støvsuger 
skal man ifølge Tænk se lidt på rørlængden, 
støjen, støvsugerens vægt og aktionsradius. 
Deres testvinder er Miele (Complete C3 
Silence EcoLine) - et luksusprodukt kalder de 
den, jo jo - Den koster så også 2.495 kr. 
Også Electrolux klarer sig godt - den er 
særligt god på hårdt gulv, det må vi jo have i 
tankerne når støvsugerne i fælleshuset en 
dag skal skiftes ud :)  
 
August måneds tema er: Nye regler for 
digital reklame. Digital markedsføring 
boomer - det samme gør klagesager i den 
forbindelse. Det sker ofte at hvis folk deltager 
i en konkurrence på nettet, så ender de med 
at modtage utallige reklame-mails, så overvej 
det nøje. Der er et udkast til en ny 
markedsføringslov, der kan bringe 
forringelser for forbrugerne ifht risikoen for at 
blive spammet med digitale reklamer. (øv..)  
 
Der er derudover fine artikler om fx 

affaldssortering - nytter det?, samt om køb af 
receptpligtig medicin fra udenlandske 
hjemmesider - det skal man passe på med.  
 
TÆNK september:  
Der er testet: 
 
Bearnaise - Hvis du ikke er typen, der selv 
rører din bearnaise, så skal du ifølge testen 
vælge Knorrs pulverudgave. 107 almindelige 
forbrugere har været igennem blindsmagning. 
Eksperterne elsker dig stadig at hade den. 
Orker du ikke engang at røre pulveret ud i 
mælken, så har de Bähnckes færdiglavede 
udgave på 2.pladsen. Testens taber er den 
fra Holm (yep, ham kokken fra TV).  
 
Fladskærme - Samsung er den store vinder. 
Forskellige modeller herfra indtager 4 ud af 
de 5 øverste pladser.  
 
Vaskemaskiner - Vestfrost har lanceret en 
maskine der kan vaske syv kilo tøj for 1 
krone! - til gengæld tager en vask på 
bomuldsprogram så også lige 5 timer (den 
går vist ikke her på Bakken :-) ..)  
 
Strygejern - Vigtige funktioner er bl.a. 
autoslukfunktion, antikalksystem og 
renseknap. Testvindere er Phillips og Tefal.  - 
man kan nu også få ledningsfri strygejern, 
men de klarer sig ikke helt så godt som dem 
med ledning.  
 
Vaskemidler til uld og silke - De klarer sig 
generelt ringe, regn ikke med at de er særligt 
gode til at fjerne pletter (så fjern altid pletter 
før de tørrer ind..). Tænk anbefaler Neutral 
Uld- og Finvask. Den har højeste 
vaskeeffektivitet, men filter ulden meget.. og 
så er den mest effektiv mod læbesitfpletter 
(!).. :). Coops Änglemark nævnes som bedste 
valg hvis man foretrækker at det både er 
svane- og allergimærket. 
 
September måneds tema er 
'Tøjproduktionen er miljøsynder'. 
Spændende, men også lidt foruroligende 
læsning. Tips til et mere bæredygtigt 
tøjforbrug: Køb miljømærket (Blomst med et 
E i midten). Forlæng levetiden - køb færre 
stykker tøj af høj kvalitet. Vask ved lave 
temperaturer og uden skyllemiddel. Køb 
genbrug - og aflever dit gamle tøj til genbrug.  
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Der er derudover artikler om svindelbutikker 
på nettet, om kæledyrsforsikringer, hårfarver 
og rejsekortet der nu også bliver til 
periodekort.  
 
KH Nana - ny Tænk-referant :)  
 
PS: Tænk har fast plads i tidsskriftholderen 
over postkasserne.  
Hvis I vil se resultaterne på Tænks 
hjemmeside, går I ind på  
www.taenk.dk og skriver 362015 i feltet 
’brugernavn’ og 3050 
i feltet ’password’.  
 
Fotos fra trivselsdag 
Har I fotos fra vores inspirerende besøg på 
Louisiana eller vores kreative værksted 
hjemme på Bakken, er I velkommen til at 
sende billederne til Bakkanalen eller mig, så 
lægger jeg dem ind på hjemmesiden.  
Nogle af Hjørdis’ billeder ligger der allerede. 
Kh Lene 
 
Ugens dyrehistorie 
Sidste nyt er, at vi nu også har en 
pindsvinehule ude i lunden. Erik har lavet det 
mest fantastiske bo af afskårne grene og 
kvas.  
I dag har Kamma, Marie og jeg hentet fire 
spidsnæsede pindsvin fra Orø. Vores 
pindsvineven havde fået dem, fordi den 
lokale på Orø ikke havde plads. De fire bor 
ude i lunden. 
Nu har vi tre pindsvineboer og 8 pindsvin på 
Bakken, men vi ved jo ikke, om de bliver i 
boerne. I hvert fald er det ret sikkert, at det 
store pindsvin, som bor bag hus 24-25 går 
ture rundt om sydtorvet og det er blevet 
fundet både af hus 23 og 26a.  
Vi har fået at vide, at det ikke er særligt godt, 
at pindsvin går ude om dagen og årsagen til 
denne pudsigt adfærd er sult. Pindsvinet har  
simpelthen brug for en god polstring inden 
det går i vinterhi. Derfor har jeg lagt kogte 
kyllingeben ind i de to nærmeste 
pindsvineboer, for det skulle de efter sigende 
være rigtig glade for. 
Vi får ikke flere pindsvin fra vores gode 
kontakt på Bakkegårdsvej i år, fordi det 
nærmer sig den tid, hvor de går i vinterhi. 
Forhåbentlig vil de trives på Bakken og vi 
håber på at gense dem til foråret .  
Kh Lene 

 
 
Sort regnjakke efterlyses – rødvin i 
dusør 
Jeg har mistet min sort Abacus regnjakke – 
og det er ikke en hvilken som helst regnjakke, 
det er en speciel golf-regnjakke, som jeg har 
fået til min 50 års fødselsdag, og som koster 
en halv bondegård. 
Hvis du ha set den, så giver jeg gerne en god 
flaske rødvin i dusør – eller en Ben Jerry is, 
hvis det er barn, der spotter den. 
Kh. Arne hus 14 
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde torsdag d. 22. september 2016 
 
Til stede: Mik (11), Eva (18), Hans (21), Dan (4), Mette (24), Jakob (25), Erik (13), Lisbeth (13), 
Jens (22), Flemming (16), Peter (2), Gerda (19), Annelise (5), Sara (23), Sebastian (1),  
  
1.  Valg af ordstyrer 
Sebastian blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Mik hus 11 blev valgt som referent (vikar for Hus 14), og hus 13 blev valgt som tonemestre.  
 
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 24. august 2016 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 5. Punkter til beslutning.   

a) Plantning og placering af Jørgens mindetræ, budget ca. 2000 kr. 
 

• Hans: Trægruppen sætter markeringspinde op indenfor en uges tid. Dersom nogen har 
indsigelser, skal de straks råbe op. 
 

Oplægget blev besluttet. Dvs. træet plantes i fårefolden på det sted trægruppen udpeger, 
hvis der ikke er nogen, der giver indsigelser.  
 
Mette Jensen inviteres op til selve plantningen og efterfølgende middag. Nok en fredag. 
 

b) Eriks forslag vedr. læhegn. 
Erik gennemgik kommunens planer for udbygning af Humlebæk Syd. 
Er der grundlag/stemning for, at Flemming og Erik går videre med sagen og en dialog med 
Kommunen? 
 

• Annelise: Lad os ikke plante hegn, da vi så i princippet ’accepterer’ udbygningen af 
Humlebæk Syd. 

• Eva: Kan vi ikke ’bare’ plante det levende hegn selv, så vi ikke skal involvere 
kommunen? 

 
Det blev besluttet, at vi afventer situationen og ser, hvad der sker på området. 
 

c) Eriks forslag vedr. Lunden. 
Erik gennemgik sit oplæg. 
 

• Annelise: Det har vi besluttet for 10 år siden, så lad os bare komme i gang! 
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• Eva: Der er flere der ikke har leveret deres antal arbejdsdage, så disse kan evt. bruges 
til opgaven. 

 
Forslaget blev besluttet.  
 
Vedligeholdelsesudvalget sender listen over antal manglende arbejdsdage ud. Svellegruppen 
og Lundegruppen sørger selv for opslag for tilmelding til de to sæt opgaver. 
 

 
6. Punkter til debat 
 

a) Forslag fra Sara vedr. fejring af 10-års fødselsdage. 
Sara fremlage sit forslag: Skal vi ikke lave et ritual for børn, når de bliver 10 år a la for de 
voksne. Er der opbakning til det? 
 
Eva: Super ide – hvorfor ikke samme tradition som for 20, 30, 40 .. år? 
Flere: Stor opbakning men vigtigt at vi ALLE bakker op og deltager! 
 

b) Vedligeholdelsesgruppen 
Eva stillede spørgsmålet: Skal vi ikke få truffet en beslutning om, hvad vi skal bruge dem til: 
 

a. Lisbeth: De er dårlige at sidde på og dyre at sætte i stand. Lad os smide dem ud. 
b. Erik: Lad os beholde 20 og sætte dem i stand som reservestole. 
c. Dan: Man sidder dårligt i dem, så de skal ikke erstatte vores rigtige gode sorte stole. 
d. Sara: De er slet ikke velegnede til børn – børnene sviner og gjorde er ikke nemme at 

gøre rene. 
e. Sebastian: De er smukke, så det er måske synd at smide dem ud. 
f. Annelise: Smid dem ud. 
g. Mik: Reservestole skal ikke være nogen som det elendige at side på 
h. Mette: Sælg dem i Den blå Avis 
i. Eva: Vedligeholdelsesudvalget tilbyder at står for at sætte i stand, sælge/bortskaffe 

dem. 
j. Peter: Lad os først tilbyde dem til bofællerne – så kan de sælges. 
k. Jens: De er pæne og man sidder godt i dem, men hvis flertallet ønsker dem væk, så er 

det ok. 
l. Peter: Lad os sælge dem og så købe nogle træklapstole som reservestole. 
m. Flemming: De originale gjorde er mega dyre. Dem vi har er i kunststof men så er det 

ikke længere originale og derfor ikke så mange penge værd. 
n. Erik: Få en af sine venner til at sætte én stol i stand. 

 
Eva kommer med et oplæg. 
 

c) Vedligeholdelsesgruppen 
Eva stillede spørgsmålet: Har Vedligeholdelsesgruppen retten til at træffe beslutninger evt. på 
tværs/trods af Fællesmødebeslutninger – bl.a. når der ikke er mandskab til at løse de opgaver, 
som Fællesmødet har besluttet?: 
 

a. Erik: Fællesmødet beslutter de store opgaver, men VG beslutter de mindre og 
regelmæssige opgaver. VG kunne komme med deres tanker i god tid, så fællesmødet 
kan prioritere dem. 
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b. Lisbeth: Akutopgaver (rottesikring) bør kunne prioriteres. 
c. Hans: VG er de eneste, der kan prioriteres i nu’et. 
d. Erik: Lad os få ’årshjulet’ i god tid, så bofællerne kan planlægge uden om 

arbejdsweekendens 
 

VG kommer med et præcist oplæg. 
 

d) Forslag om indkøb af ny trampolin til Kolbøtten 
Hans redegjorde for forslaget. 
 

a. Annelise: Holder ’den grønne kant’ sig fast til metalrammen? 
b. Erik: Præcis hvordan passer den i det eksisterende hul? 
c. Mette: I skal sikre at ’den grønne kant’ kan skiftes løbende, da den bliver ødelagt af 

frost/vintre. 
d. Mette: Hvordan skal den finansieres? 
e. Mette: Den skal den passes ned i hullet? Den bør flugte med græsset. 
f. Erik: Hvor stort er arbejdet med at få opbygget en stabil aknt, som benene skal stå på? 

 
Der laves et nyt oplæg, der præcist beskriver, hvad der skal til for, at hullet kan bruges til at få 
trampolinen ned i et hul, så den flugter med græsplænen. 
 
Der var en positiv holdning til projektet. 
 
 

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver. 
 

a) Vedligeholdelsesgruppen: Fåreholdet 
Eva redegjorde for problemet med, at enkelte bofæller mener, at det er en interessegruppe. 
Hvad skal VG stille op? 
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a. Hans: Det er jo besluttet, at det er GEF’s fårehold. 
b. Eva: Problemerne skyldes både uvidenhed og holdninger. 
c. Sebastian: Hvis nogen ønsker en anden beslutning, så må de fremsætte et forslag til 

Fællesmødet. 
d. Sebastian: Det er svært principielt at snakke om ’usynlige parter’. Folk der er uenige i 

vores beslutninger, må melde det klart ud og komme med konkrete oplæg. 
e. Sebastian: Beklager at bestyrelsen ikke har fået gået i dialog med VG om deres 

henvendelse. 
f. Annelise: Måske kunne bestyrelsen tage initiativ til at få en evaluering af beslutningen 

om Fåregruppen. 
g. Mik: Emnet vil passe sig rigtig godt til et Cafemøde – ikke Fællesmøde, da der pt. 

ikke er et forslag. 
h. Flemming: Vi kan jo ikke få en god snak så længe, dem der ikke er tilfredse ikke 

melder ud, hvad de er utilfredse med. 
i. Erik: Kom med de spørgsmål som VG har hørt. Så finder vi nok svarene til dem. 
j. Mik: Vi skal ikke sidde 20 bofæller og diskutere svar på spørgsmål, der rimelig 

sikkert har et konkret svar. 
k. Dan: Jeg er helt tryg ved, at bestyrelsen finder den rigtige proces fremad 
l. Mette:  

 
Eva går tilbage til VG og referer dette mødes drøftelser, hvorefter de kommer med et 
udspil. 
 
 

b) Energnisterne 
Dan ridsede sagen på: 

a. Jordvarme 
b. Husstandsmølle 
c. Selvstændig EL-selskab 

 
Vi har snakket med den mest seriøse leverandør og høre om de kan være parate i 2018. 
 
Vi arbejder med at snakke med kommunen om mulighed for husstandsmølle og evt. 
melde sig ind i en forening for husstandsmøller. 
 
Går vi på jordvarme, så kan vi blive’nød til’ at udskifte radiatorer, hvilket koster ca. 
7.000 per styk. Dette arbejde kan de enkelte bofæller godt begynde på enten at spare op 
til eller at få udskiftet allerede nu. 
 

c)  Svellemuren 
Flemming orienteret om status: Det skrider stille og roligt frem. Vi afventer dog at 
Fredensborg Forsyning går med på at hæve brønddækslerne. 

 
8. Eventuelt 
Der var følgende bemærkninger under Eventuelt: 
 
Der var ingen punkter. 
 
Mødet sluttede kl. 22.46 
Referent: Mik, 22.09.16 
 


