
 
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 
 


