
 

 

Bofællesskabet Bakken 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. januar 2017 
 
 
Til stede 
Ole, Sebastian, Mette, Lise, Sara og Charlotte 
 
Fraværende 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Ole blev valgt til mødeleder. 
 
Pkt. 2 – Salg af lejlighederne på gården  
Dan, som var til stede under dette punkt, redegjorde for prisfastsætningen af gårdlejlighederne. 
Bestyrelsen vil i morgen bede bofæller inden for 14 dage melde ud, om de potentielt er 
interesserede i at købe stuelejligheden. Hvis der er interesserede, indhentes der endnu en eller to 
priser til, da de to prisoverslag, vi hidtil har fået, ligger ret langt fra hinanden. 
 
Pkt. 3 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 4 – Status vedr. GEF og husleje 
Kassereren orienterede om status og gennemgik summarisk regnskabet for  2016. 
 
Pkt. 5 – Hus 20s salgstanker 
Vi foreslår, at salget af huset kører efter de vedtagne procedurer. Sara tager kontakt til Steffen. 
 
Pkt. 6 – Planlægning af arrangementer 2017 
Lise fremlagde plan for 2017, som godkendtes. Lise sender datoer til bakkanal-redaktionen. 
 
Pkt. 7 – Planlægning af overdragelsesmiddagen den 15. januar. Hvem gør hvad? 
Ole bestiller maden hos Sticks and Sushi og henter den. Lise laver dessert, og Lene sørger for 
forret/drinks og borddækning (ifølge hendes mail fra den 14.12). 
 
Pkt. 8 – Rotter i bofællesskabet 
Vi diskuterede rotterne på Bakken. Der er også en hel del mus, men det hører jo landlivet til. Vi 
skal selvfølgelig være opmærksomme på, at de ikke kommer ind i fælleshuset. 
 
Pkt. 9 – Dagsorden til fællesmødet onsdag den 18. januar 
Vi fastlagde punkterne til dagsordenen og Lise sender den ud til bestyrelsen sammen med 
referatet inden den udsendes til bofællerne. 
 
Pkt. 10 – Andet – nyt fra diverse 
Hjertestarteren er indkøbt, så nu mangler vi bare at få fastlagt, hvilke bofæller (16 stk.) der skal på 
det første kursus samt den endelige placering. 
Hjemmesiden fungerer ikke optimalt (Mette kan fx som admin ikke lægge dokumenter ind). Lise 
taler med Lene, om hjemmesiden kan optimeres, og hvis ikke er vores holdning, at der skal købes 
ekspertise udefra. 
 
Pkt. 11 – Evt. 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 7. februar kl. 20.15 
 
Referent: Lise /12.1.2017 


