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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. Juni 
Sct. Hans 23.juni stg. 5 
Tirsdag d. 15. august 
Tirsdag d. 12. september 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
Trivselsdag 9. september stg 6 
1. advent 3.12 stg 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
 
Fællesmøder:  
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. Juni 
Mandag d. 18. august 
Tirsdag d. 12. september 
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
Arbejdsweekends 2017: 
1.+ 2. april 
6.+ 7. maj 
26.+ 27. august  
 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Lørdag d. 4. marts hus 1 

Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 8. april Hus 7 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Lørd. d. 20. maj Hus 4 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Lørd. d. 2 sept. Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
 
Rengøring sønd. d. 5. marts kl.10  
Stamgruppe 6 
Dorthe 
Hanne S 
Hans + Jens 
Eva + Thor 
Maria + Oliver 
Mette 24 
Christian og Jacob (6) 
Søren + Johanna 
Torben H 
 
 
Fødselsdage: 
Der er ingen at fejre i denne uge – kun at 
foråret er på vejJ 
 

 
 
Ny energiforsyning på Bakken: 
 
Energnisterne har lavet et forslag til 
tidsplan for evt. beslutning om etablering 
af jordvarme på Bakken. Allervigtigst lige 
nu er, at alle bofæller får sat dialogmødet 
den 23.4.17 kl. 16-18 ind i kalenderen OG 
at bestyrelsen melder tilbage til 
Energnisterne med dens kommentar til 
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tidsplanen. 
 
Tidsplanen blev præsenteret på 
fællesmødet den 23.2.17. På 
foranledning af Mik umiddelbart efter 
fællesmødet vil Energnisterne overveje, 
om der skal flere 
dialogmøder/diskussionsmuligheder ind i 
tidsplanen, men overordnet ser vores 
forslag ud som det fremgår herunder. 
 
Kh. Hans pva Energnisterne 
 
TIDSPLAN FOR ARBEJDET MED NY 
VARMEFORSYNING PÅ BAKKEN (16. 
februar 2017) 
 
Dette er et forslag fra Energnisterne – sendt til 
Bestyrtelsen 16.2.17 mhp kommentar. 
 
4. april 2017 kl. 21 
Energnistmøde 
23. april 2017 KL. 16-18 
Dialogmøde for alle bofæller; Janus 
Hendrichsen (Energitjenesten) deltager 
17. maj 2017 
 
1. behandling på IS-møde (evt. ifm 
fællesmøde) 
12. juni 2017 kl. 21 
Energnistmøde med opfølgning på 
dialogmøde og fastlæggelse af efterårets 
møder 
25. oktober 2017 
2. behandling med endeligt budget og måske 
beslutning på IS-møde (evt. ifm fællesmøde); 
evt. herefter en 3. behandling mhp beslutning 
Forår/sommer 2018 – forudsat beslutning 
Etablering af jordvarmeanlæg 
 

 
 
Kære alle, 
Forstoppelse i afløbsbrønden nedenfor 
Bakken har forårsaget opstigning af 

kloakvand i fælleshusets udvendige 
kælderhals. 
Desværre nåede der også at trænge 
ildelugtende kloakvand lidt indenfor 
yderdøren i forgangen samt i 
kælderværksted og fyrrum inden den 
tilkaldte slamsuger fik klaret problemet. 
Så langt så godt. 
 
Tilbage står, at vi snarest skal have 
ryddet gulvene i kælderværksted og 
fyrrum og vasket med desinficerende 
rengøringsmiddel. 
 
INDTIL DA - UNDLAD AL FÆRDSEL 
MELLEM DE BERØRTE RUM OG 
FÆLLESHUSET IØVRIGT      
(KOLIBAKTERIER?) 
 
PS Det kan dog lade sig gøre at færdes 
mellem spisesal og depotrum m.m. uden 
at komme i kontakt med berørte 
gulveflader. 
Vh 
Erik 

 
 
Legerum: 
 
Kære Bofæller 
  
På dagens fællesmøde påtog jeg mig 
opgaven at være tovholder for en hurtigt 
arbejdende gruppe, indenfor rammen af 
5-årsplanen 2013 - 2017, som udarbejder 
forslag til næste fællesmøde på en 
opdatering af legerummet. Der er mange 
gode argumenter for dette, bl.a. 
  
• Det var en del af de oprindelige ønsker, 

som det kom til udtryk under café 
mødet ved opstarten af 5-
årsplanen 

• Der er flere børn på Bakken og der 
kommer flere til J 

• Mulighederne og udnyttelsesgraden af 
legerummet er ikke optimeret 

  
Hvem vil være med til at løse denne 
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opgave? … meld gerne hurtigt tilbage, vi 
har travlt. 
 
 De bedste hilsner 
Henrik 

 
 
Naturalmanaken:  
 
Hvis vinteren er mild, kan haren få sit 
første kuld unger her sidst i februar. En 
harekilling vejer kun 140 gram. 
 

 
 
 
 
Send gerne billeder fra fastelavn til 
Bakkanalen – tak på forhåndJ  
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
 
Referat af fællesmøde torsdag d. 23. februar 
2017 
 
Til stede: Hus 2, hus 3, hus 5a, hus 6, hus 7, hus 9, hus 
10, hus 11, hus 14, hus 15, hus 16, hus 17, hus 19, hus 
21, hus 22, hus 24, hus 25. 
  
 1.  Valg af ordstyrer 
 Helge blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent/takt- og tonemester 
Hus 22 (Jens) blev valgt som referent og hus 17 
(Jørgen) blev valgt som tonemester. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 
den 18. januar 2017 
Referatet blev godkendt. Mette (2) redegjorde for 
betalingsregler for hø (jvf. 9.1 i referatet).  
 
5. Punkter til beslutning. 
a) Mikkels forslag om anskaffelse af 

kompostbeholder JK400 til 
fælleshusmad.  
Det blev vedtaget at nedsætte en gruppe 
bestående af Mikkel, Suzan og Annelise, 
som kommer med forslag (til beslutning) 
på næste fællesmøde vedrørende 
anskaffelse og anvendelse af en 
kompostbeholder 
 

b) Beslutning om fremmøde ved 
arbejdsweekender. 
Ingen debat herom. 

 
6. Punkter til debat 
a) 5-årsplanen v. Mik m.fl. 

Miks oplæg godkendt med 2 
kommentarer: 
Mette foreslog, at HiFi anskaffes via 
driften. 
Henrik foreslog, at der sættes beløb på 
opgradering af børnerummet. Han vil 
gerne være tovholder på et sådant projekt  
og vil komme med konkret oplæg til 
næste fællesmøde. 

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

Hans fremlagde tidsplan for 
jordvarmeprojektet, som bliver beskrevet i 
detaljer i næste bakkanal. Ole Sejer og 
Helge efterlyser priser på traditionel 
varmelevering (udskiftning af fyr m.v.). 
  

b) Nyt fra HiFi-gruppen ved Torben M. 
Stor opbakning til gruppens oplæg, og det 
forventes vedtaget ved næste 
fællesmøde. 
 

c) Svellemuren 
Flemming redegjorde for status. 
Kommunen vil have detaljerede tegninger 
af  mur og stiforslag, og naboerne tager 
først endelig stilling, når kommunen har 
sagt god for projektet. Ifølge Flemming 
ser det ud til, at vi snart kan få 
kommunens accept (og efterfølgende 
naboernes) til at færdiggøre projektet. 
 

d) Nyt om gård og hussalg 
Hus 1 forventes at købe gårdens 
stuelejlighed, hvis kreditforeningen vil 
være med. Søren og Brigitte arbejder på 
at kunne købe 1. sal. Hus 20 forventes at 
have solgt førstkommende mandag. 

 
8. Eventuelt   
Peter har sat opslag om lyd-system, der kan holde 
rotter, mus m.v. ude af husene. Han har også kontakt til 
en leverandør af vand med indhold af antioxidanter. 
 
 
Referent: Jens Keiding (hus 22), 25.02.17 
 
 


