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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. 
a) 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 pla-
nen 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 køkke-
net er med i vores falckabonnement.  
Debat om forslaget. Den samlede opgaveliste opdateres først når alle nye bo-
fæller er flyttet til Bakken. 
 
Desuden foreslår Erik, at vi får en demonstration og instruktion i brug af fæl-
leshusets brandslukningsudstyr. Kirstine er brandmajorinde efter Bodil. 
Peter tilbød sig som ny brandmajor af navn og gavn, men vil fortsat tituleres 
Sømand. 
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7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på op-
gaver 
 
a) Bekræftelse af det nye byggeudvalg (Flemming, Jørgen, Mik, Mette). 
Byggeudvalget blev konfirmeret. Mik er inhabil i forbindelse behandling af sa-
ger vedr. gården.  
 
b) 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. 
 
c) Nyt om cykelsti Humlebæk-Nivå v. Helge 
Helge orienterede om hvad der er sket siden sidst. Der foreligger en kommu-
neplan med forskellige forslag til stiføring. Infrastrukturudvalget arbejder også 
med selvsamme problematik. Flere forskellige muligheder er i spil. Bofælles-
skabet har afholdt møde med Lars Simonsen og Kristian Hegaard. Grundet ud-
sættelse af svømmehalsprojekt i Nivå bliver stiforløbet næppe presset igennem 
på kort sigt. Det mest sandsynlige er en banesti eller en Langebjergsti. Udvik-
lingen følges nøje.  
 
8. Eventuelt 
Henrik, Hus 3 orienterede om forløb med potentiel køber og det videre forløb.  
 
 
 
Henrik Bjørn Bertelsen, 19.09.17 


