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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. 
 
Arrangementer 
1. advent 3.12 stg 4 
3. advent 17. 12 stg 5 
Nytårsaften 31.12 stg 6 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 10. oktober 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Onsdag den 25. oktober 
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. d. 30. sept. Hus 25/23 
Lørd. d. 7. okt. Hus 20 
Lørd. d. 4. nov Hus 21 
Lørd. 11. nov Hus 25 
Lørd. d. 25. nov. Hus 4  
Lørd. d. 2. dec. Hus 20 
Lørd d. 9. december Hus 1 
Sønd d. 24. december Hus 1 
Tirsd.d. 26. december Hus 10 
 
2018 – bookninger: 
17. marts Hus 14 
14-15. april Hus 18 
1-2. september Hus 21 
 
 
 
 
 
 
 

Søndagsrengøring den 24. september 
kl.10 – ny stamgruppe 1: 
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne + Morten, Hus 12  
Lene + Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Hans + Jens, Hus 21  
Sara + Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
 
Fødselsdage:  
Den 1. oktober fylder Anne-Lise 80 år, og hun 
har i anledning af fødselsdagen sendt denne 
invitation til os alle: 
Søndag den 1. oktober fylder jeg 80 år, og i 
den anledning vil jeg gerne blande mig lidt i 
spisningen fredag den 29. september.   
Spisningen vil denne aften allerede starte 
kl 18 med en drink nede ved pejsen. Maden 
vil blive lavet af Lotte, Torben(10) og Jørgen, 
3 stjerne kokke, der kan det der med mad og 
jeg vil sørge for en god rødvin og sodavand til 
børnene. Jeg håber du kan og har lyst til at 
være med. 
 
Også den 1/10 fylder Anne-Dorthe 57 år. 
Hjertelig tillykke til jer begge to.  
 
 

  
 
Kære alle 
Vores uundværlige grøntsagshakker er brudt 
sammen og skal på værksted hurtigst muligt. 
Er der nogen af jer med ærinde i Herlev og 
omegn, der kan indlevere den til Brønnums 
serviceafdeling: Meterbuen 19-21. 
Vh Erik 
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Alle andre gør det - gør du? 
 
Bofæller på Bakken lægger gerne kræfter i de 
gode, nyttige og hyggelige arbejdsweekends. 
Alle skal gøre det 4 dage/år, men nogen gør 
meget mere, end det. Op til 8, 10 og 12 dage 
kan udvalgte bofæller finde på at bidrage. Det 
skylder vi dem tak for, og håber de også har 
nydt at bidrage med alle de gode timer, der 
forskønner de omgivelser vi deler hver dag. 
 
I vedligeholdelsesgruppen har vi opdaget, at 
nogen har glemt det. Faktisk er der en del 
bofæller, der slet eller næsten ikke har haft 
lejlighed til at være med i år. 
 
Det synes vi er synd. For bofæller og for 
Bakken. 
 
Derfor arrangerer vi en ekstraordinær 
arbejdsweekend, så alle kan få lejlighed til at 
komme op på de 4 årlige dage - altså 
medmindre man nyligt er flyttet ind, forstås. 
 
Det bliver weekenden d. 7-8.10. Bemærk, at 
weekenden har et lidt lavere serviceniveau, 
end vi er vandt til. Der er således ikke nogen 
børnepasning, der bliver ikke mulighed for at 
prioritere blandt opgaver, frokost kommer 
udefra og resten af forplejningen står man 
selv for.  
 
Husk, at der allerede inden da, er mulighed 
for at melde sig til at arbejde med 
Svelleprojektet - det hænger der et opslag om 
i Fælleshuset, som Flemming er sjakbajs for. 
 
Dem, der ikke har muligheden d. 7-8.10, eller 
de to foregående weekends med 
svelleprojekt, kan i stedet løse en eller flere af 
en række udvalgte opgaver. 
 
Det skal du gøre: 
- Hvis du mangler arbejdsdage, og kan 
hjælpe på de dage, hvor der er Svelleprojekt, 
så skriv dig på tilmeldingssedlen i fælleshuset 
snarest muligt. 
- Hvis du stadig mangler arbejdsdage og godt 
kan på arbejdsweekenden d. 7-8.9, skal du 
melde dig til på sedlen "Arbejdsweekend d. 7-
8.10" på opslagstavlen i fælleshuset senest 
29.9. 
- Hvis du mangler arbejdsdage, men ikke kan 
hjælpe på dagene med svelleprojekt eller 
arbejdsweekend, skal du senest 29.9 skrive 
dig på listen "Mangler udvalgte opgaver" 
- Hvis du ikke kan huske, om du mangler 
arbejdsdage, så kan du se din status på 

opgørelsen, den hænger også på 
opslagstavlen 
- Hvis du ikke mangler arbejdsdage skal du 
klappe dig selv på skulderen og sige noget 
rart, for eksempel "godt gået, guttermand", 
eller noget andet passende. 
 
Bedste hilsner, 
Vedligeholdelsesudvalget 
 
 
Græsning af søfolden 
På hestegruppens vegne vil jeg gerne foreslå, at 
hestene i efteråret og vinteren får lov til at græsse 
søfolden af, så den ikke vokser totalt til. Samtidigt 
skaber det også et godt miljø for biodiversitet, de steder 
hvor hestene træder og åbner jorden for div. plantefrø. 
Jeg sætter gerne en snor rundt om hele søen, så de 
ikke træder kanten ned. 
Kh Lene
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Bofællesskabet Bakken 
 
Referat af fællesmøde tirsdag d. 19. september 2017 
 
Til stede: Hus 2 Peter, Hus 3 Henrik, Hus 4 Dan og Lotte, Hus 5A Anne-Lise, Hus 8 Kim, Hus 9 Anne-Dorthe 
og Helge, Hus 13 Lisbet, Hus 14 Lene og Arne, Hus 15 Charlotte, Hus 16 Flemming, Hus 17 Jørgen, Hus 21 
Kirstine, Hus 22 Lise og Hus 24 Mette. 
  
1.  Valg af ordstyrer 
Kirstine blev valgt til ordstyrer. 
  
2.  Valg af referent og tonemester 
Henrik Hus 3 blev valgt som referent.  
Peter Hus 2 blev valgt som tonemester. 
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 21. august 2017 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
5. Punkter til beslutning. 
• Køb af juicepresser til Fælleshuset v. Eva 
Dan og Lotte tilbød at stille deres saftpresser i fælleshuset i en prøveperiode. Det blev accepteret med tak.  
Mette blev rost for æblesortering.  
  
6. Punkter til debat 
a) Biodiversitet i æblelunden v. Erik 
Debat om forslaget. Flemming fremførte udfordringer i forhold til den aftalte plan mellem os, vores naboer og 
kommunen. Mange talte for at fastholde planen med at plante græs. 
 
b) Erik foreslår, at ansvaret for hjertestarteren lægges ind under ansvar for brandsikkerhed, samt at det 
undersøges om opfyldning af falckkassen i køkkenet er med i vores falckabonnement.  
Debat om forslaget. Den samlede opgaveliste opdateres først når alle nye bofæller er flyttet til Bakken. 
 
Desuden foreslår Erik, at vi får en demonstration og instruktion i brug af fælleshusets brandslukningsudstyr. 
Kirstine er brandmajorinde efter Bodil. 
Peter tilbød sig som ny brandmajor af navn og gavn, men vil fortsat tituleres Sømand.  
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
 
a. Bekræftelse af det nye byggeudvalg (Flemming, Jørgen, Mik, Mette?) 
Byggeudvalget blev konfirmeret. Mik er inhabil i forbindelse behandling af sager vedr. gården.  
 
a. Nyt om svellemuren v. Flemming 
Orientering ved Flemming. Trappeforløbet afventer fjernelse af asfalt, således at stabilgruset kan 
genanvendes. Bøgehækken skal klippes/beskæres (evt. til april) hele vejen op og helt ind til stammerne. 
Flemming opfordrede bofæller, som mangler arbejdsdage eller som bare har tid og lyst, til at melde sig de 2 
kommende weekender. Flemming laver et opslag. 
Henrik orienterede om opfølgning på arbejdsweekend. 
Ros til Flemming for hans store arbejde i forbindelse med svelleprojektet. 
 
a. Nyt om cykelsti Humlebæk-Nivå v. Helge 
Helge orienterede om hvad der er sket siden sidst. Der foreligger en kommuneplan med forskellige forslag til 
stiføring. Infrastrukturudvalget arbejder også med selvsamme problematik. Flere forskellige muligheder er i 
spil. Bofællesskabet har afholdt møde med Lars Simonsen og Kristian Hegaard. Grundet udsættelse af 
svømmehalsprojekt i Nivå bliver stiforløbet næppe presset igennem på kort sigt. Det mest sandsynlige er en 
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banesti eller en Langebjergsti. Udviklingen følges nøje.  
 
8. Eventuelt 
Henrik, Hus 3 orienterede om forløb med potentiel køber og det videre forløb.  
 
Henrik Bjørn Bertelsen, 19.09.17 
 


