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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 1 
3. advent 17. 12 stg 2 
Nytårsaften 31.12 stg 3 
Fastelavn  stg. 4 
Sankt Hans stg. 5 
 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 21. november 
 
Fællesmøder:  
Torsdag den 30. november 
 
2017 - bookninger: 
Lørd. 11. nov hus 25 
Sønd. 12. nov hus 20 
Sønd. 19. nov hus 6 
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 4 
 
2018 – bookninger: 
Lørd d. 6. januar hus 23  
Lørd. d. 13. januar hus 13 
Sønd. d. 14. januar hus 7 
Lørd.- sønd. d. 20.-21. januar hus 2 
Lørd. 27. januar : Gulvreparation 
Sønd. 28. januar hus 6/barnedåb 
Lørd. d. 3. marts hus 6 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Lørd.- sønd. d. 14-15. april hus 18 
Sønd. d. 29. april hus 7 
Torsd. d. 10. maj hus 2 

Lørd.-sønd. d .1-2. september hus 21 
Tirsdag d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
 
Søndagsrengøring den 26. November 
kl.10 stamgruppe 3: 
Peter Hus 2  
Marckus Hus 5  
Karen-Sofie Hus 8  
Suzan Hus 10  
Erik Hus 13  
Charlotte + Esther Hus 15  
Hanne Hus 17  
Luis+Mateo Hus 23  
Nana + Hugo + Topper Hus 25 
 
Fødselsdage:  
I den kommende uge fylder Lisbet 62 år 
lørdag den 25. november.  
Til lykke Lisbet og må vejret være med dig J 
 

  
 
Koncert i Humlebæk Kirke 
Nu på søndag den 26.11. kl. 15 er der en lille 
koncert med kirkens organist og kor med 
musik af bl.a. J.S. Bach og John Høybye. Jeg 
deltager som vikar for kirkens fastansatte 
bas. Der er gratis adgang. Kom gerne! 
Hans 
 
Fra småtingsafdelingen 
Jeg har tilladt mig at reparere den plast-
stabelstol, som nogen havde efterlads på 
arbejdsbordet i værkstedet. Jeg har sat et 
sort kryds under sædet. Skulle min reparation 
mod forventning ikke holde, så smid den ikke 
ud. Den vil i givet fald kunne repareres igen 
på en måde, som med garanti vil holde. 
Ole 
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Radiatorudskiftning 
Efter sidste fællesmøde har Energnisterne 
draget den konklusion, at der ikke længere er 
grundlag for at lave et fælles 
radiatorudskiftningsprojekt på Bakken.  
Vores forslag om en samlet bestilling med en 
større rabat bortfalder hermed, og Henrik går 
af som tovholder på projektet (da der ikke pt. 
er et projekt). 
 
I fyrgruppe 21-22-23 holder vi dog fast i at 
ville udskifte radiatorer.  
Internt i fyrgruppen laver vi snarest en samlet 
bestilling, og i den forbindelse giver vi alle 
andre bofæller mulighed for også at bestille 
direkte hos den samme leverandør inden en 
bestemt dato, så leverandøren 
forhåbentlig kan give os alle en 
passende rabat. Men der vil altså ikke være 
en samlet koordinering på Bakke-niveau. 
Kh. Hans, pva Energnisterne 
 
 

 
 
Ovnen fungerer igen 
Så lykkedes det Jens at få den nye styreboks 
til at spille sammen med ovnen. Nogle 
ændringer af installationen og programmering 
af føleren. Mere skulle der sådan set ikke til. 
 
Ovnen kører igen som den skal og styrer selv 
den valgte temperatur. Temperaturen sættes 
som vanligt. Vær evt. opmærksom på at 
ovnen ligesom før bliver ca. 10 grader 
varmere end valgt temperatur. 
 
TEMPERATUREN I OVNEN MÅ IKKE 
OVERSTIGE 270  GRADER 
Hvis det sker slår termorelæet fra, og ovnen 
kan ikke genstartes førend relæet inde i i 
sidepanelet er aktiveret. 

Økorummet 
Vores såkaldte økorum er efterhånden blevet 
en blandet landhandel. Primært fungerer det  
som krydderidepot og fryserrum til 
opbevaring af lam og Naturkalv. Desuden 
som reservelager for div. køkkengrej og 
reservedele, der ikke behøver at stå fremme. 
Reservedele til fyret og noget af bigruppens 
grej opbevares desuden her.  
Til jævnlig håndtering af kød og krydderier er 
der brug for afsætningsplads og en vis 
hygiejne i rummet. I forbindelse med 

nedfrysning af årets lammehøst 
omorganiserede jeg derfor lidt, så bl.a. 
stålbordet kunne frigøres og rengøres til 
håndtering af lammekødet.  

Det meste af bigruppens grej har jeg anbragt 
i stålbordets underskab. Bokse med bitavler 
er  sat ud under bordet i forrummet. 
Pålægsmaskinen står nu på bordet under EL- 
tavlen.  

Det ville være en god ting fremover at  kunne 
friholde stålbordet til håndtering af kød og 
krydderi er. Bl.a. en god sikkerhed for at 
frysevarer ikke glemmes på hylder og anden 
uhensigtsmæssig fralægningsplads.  
Erik 

Vintersalt 
I forbindelse med saltning af fåreskindene fik 
vi ca. 100 kg brugbart  vejsalt til overs. Det 
skulle være rigeligt til de næste mange års 
fimbulvintre.  

Glatførebekæmpelse på Bakken består 
gansk vist først og fremmest i at rydde sne og 
gruse. Men i ekstreme tilfælde med isslag o.l. 
kan det være nødvendigt at have noget salt 
ved hånden. 

Jeg har derfor fordelt saltet i kraftige 
plastsække. Sækkene er anbragt  i 
henholdsvis grisehus, skralderum og vindfang 
ved fælleshuset. Resten ligger på lager 
nedenfor udvendig kældertrappe. 
Erik  

Tanker om stamgrupper 
Vi har fået nye stamgrupper og måske kan 
det være svært at få gang i ’socialiseringen’, 
når vi ikke alle kan mødes om søndags-
rengøringen.  
Det synes jeg er meget ærgerligt. Det er efter 
min mening vigtige grupper, som sørger for at 
arrangere det sjove vi har sammen.  

Der kan være mange forskellige årsager til, at 
vi ikke mødes: Arbejde, sygdom eller at 
rengøringen sker på et andet tidspunkt end 
aftalt pga. festligheder i fælleshuset.  

Kan vi gøre noget for at så mange som muligt 
kan deltage i rengøringen sammen? Kunne vi 
måske starte f.eks. kl.9, så vi kan være 
færdige kl.11 – og herefter kunne fælleshuset 
bookes til arrangementer? 

Min hensigt er at få gang i debatten, og 
bestemt ikke for at pege fingre af nogen. 
Kh Lene 
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Til debat på næste fællesmøde: 
Avnbøgehækken langs nordenden 
Hvad skal der ske med hækkene langs 
nordsiden af hus 1 og 15. Skal de ryddes 
eller have en foryngelseskur. Hvem skal i 
givet fald vedligeholde dem fremover - 
bofællesskabet eller husejerne. Hækkene er 
vistnok til dels plantet på fællesjord.  

Hvis vi vælger at bevare hækkene, skal der 
foretages en kraftig beskæring i såvel højde 
som  drøjde. Et indgreb, der bør udføres i 
etaper over 2-3 år, startende med 
højdereduktion og evt. beskæring af sydsiden 
ind mod haverne. Beskæringen skal foregå i 
vinterperioden inden saftstigning. Dels for at 
undgå svampeangreb og forblødning. Dels 
for at tvinge sovende knopper på stammerne 
til at vågne op i foråret.  

Hvis et beskæringsprojekt skal nås i 
kommende vinter, er det på tide at få truffet 
en beslutning, Hermed en opfordring til at gå i 
tænkeboks. 
Erik 

Forslag til proces for nyt energianlæg 
Det seneste fællesmøde viste, at det ikke er 
det rette forum til at diskutere de mange 
meget tekniske og komplicerede aspekter af 
et nyt energianlæg. Samtidig viser de seneste 
problemer med vores fyr, at vi skal have nyt 
energianlæg i 2018 for at sikre en stabil 
varmeforsyning på Bakken. 
 
Jeg vil derfor foreslå, at vi beder 
Energnisterne om at tilrettelægge en proces 
hvor debatpunkterne om jordvarme lægges 
på ekstraordinære fællesmøder, hvor 
Energnisterne efter behov inviterer relevante 
eksperter. På den måde an vi sikre, at vi får 
en kvalificeret afdækning af sagen samtidig 
med, at vi får den fremdrift, som de stadig 
mere vaklende fyr påkræver. 
Som jeg ser det – men her er Energnisterne 
mere kompetente – så kunne de centrale 
emner være: 

1) Hvad er konceptet for jordvarme i 
relation til fremførselstemperatur og 
dermed krav til radiatorer i de enkelte 
huse. Skal det være fælles for hele 
Bakken med centrale krav eller skal vi 
vælge Mik’s løsning med dobbelte 
kompressorer i alle fyrgrupper – og at 
det herefter bliver op til hver fyrgruppe 
at aftale, om man vil investere i bedre 
radiatorer for at få en lavere 
varmeregning. 

2) Varmesystem i Fælleshuset. 

3) Valg af løsning, som udbydes. 
4) Valg af leverandør. 

I forhold til forretningsordenen vil det så 
betyde, at det forslag som kommer ud af 
debatten på det ekstraordinære ”fællesmøde” 
grundlæggende er det, som vi behandler på 
det besluttende møde, hvor vi må give 
hinanden håndslag på, at der så ikke 
pludseligt kommer ny ideer/forslag frem. 
 
Alternativet til ovenstående proces er i mine 
øjne, at vi giver Energnisterne et udvidet 
mandat, og så enten følger deres forslag eller 
afsætter udvalget og starter forfra. Hvis det 
var en privat virksomhed med en bestyrelse 
og en direktion, så ville det være modellen, 
men jeg tror ikke på den duer her på Bakken.  
Jeg vil derfor gerne stille følgende forslag til 
det kommende fællesmøde: 
 
Fællesmødet beder Energnisterne 
tilrettelægge en proces, som kan sikre at 
Bakken kan få ny energiforsyning senest i 
sensommeren 2018. 
For at sikre fremdriften i beslutningen lægges 
debatpunkter vedr. de store beslutninger på 
ekstraordinære fællesmøder, hvor 
Energnisterne efter behov kan hyre eksterne 
eksperter til at deltage for at sikre en hurtig 
afklaring af spørgsmål og ideer. 
På det besluttende fællesmøde debatteres 
alene de konkrete forslag, som er fremsat 
efter debatten på det ekstraordinære 
fællesmøde. Der kan altså ikke her 
fremsættes egentlige ændringsforslag, men 
alene træffes beslutning blandt de fremsatte 
forslag. Energnisterne kan dog fremsætte 
ændringsforslag, såfremt behandlingen 
tilsiger, at dette kan forbedre beslutningen 
eller sikre bredere opbakning. 
Mvh. Arne 
 
Belysning på cykelstien 
Den mørke tid er kommet, og det er mørkt om 
morgenen og aftenen, når vi cykler afsted til 
skole og arbejde.  
Derfor vil jeg foreslå at vi får et punkt på 
dagsordenen om belysning på cykelstien. Her 
og nu har vi brug for lys på den nye sti, og mit 
forslag er, at vi i bofællesskabet hurtigst 
muligt indkøber en kraftig lyskæde, som kan 
pynte på blommetræet her op til jul og hjælpe 
os sikkert op og ned ad stien. 
En mere permanent løsning skal selvfølgelig 
også på dagsordenen, men den skal 
gennemtænkes af lyse hoveder, inden den 
bliver præsenteret ;) 
Kh Lene 


