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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
 
Arrangementer 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
Tirsdag d. 9. oktober  
Tirsdag den 13. november 
 
 
Fællesmøder i 2018:  
Onsdag d. 24. oktober kl.20 
Torsdag d 22. november kl.20 
 
 
2018 – bookninger: 
Sønd. 14. oktober hus 6 
Sønd. 21.oktobe: Massage i tv-rummet 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Tors. d. 1. november: Massage i tv-rummet 
Lør/søn d. 3. + 4. nov hus 26 1.sal 
Lørd. 10. nov hus 14 
Sønd. 11. nov hus 6 
Lørd. 24. nov hus 3 
Lørd. d. 1. december hus 3 
Lørd. d. 8. december hus 6  
Lørd. d. 15. december hus 20 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 16. februar hus 23 

Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Tors. d. 26. december hus 4 
 
 
Søndagsrengøring den 14/10 kl.10 -  
stamgruppe 6: 
Tine & Victor, hus 1  
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim & Sara, hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  
 
 

  
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Esther når lige at fejre sin 19-års fødselsdag 
fredag den 12. oktober, inden hun flytter fra 
os! 
To dage efter den 14. oktober fylder Jacob 7 
år. Hip hip hurra for jer to J  
 
 
Litteratur i klubben 
Litteraturklubben inviteres til træf i hus 12 den 
16.10 kl.20 til en snak om ’Vejene omkring 
Pisa’ – den første fortælling i ’Syv fantastiske 
fortællinger’ af Karen Blixen. 
 
 
Hjælp i døren? 
Mit rockband Slyboots spiller på 
Kulturstationen fredag d. 26. oktober. Hvis du 
evt. kunne tænke dig at hjælpe os med at 
holde styr på indgangen i 1½ time sammen 
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med en anden, så giver vi - udover de sjove 
snakke med publikum - en gratis billet og 
drink. Giv mig et praj, så får du en udførlig 
beskrivelse af, hvad opgaven går ud på, 
inden du beslutter dig. 
Kh Dan 
 
 
Det bedste ved Bakken  
Vi havde besøg i fredags her på Bakken af 
tre kommunale embedsmænd fra Japan, fordi 
de meget gerne ville lære noget om 
bofællesskaber med beboere i forskellige 
aldersgrupper. 
De har meget store problemer med mange 
ensomme ældre i Japan, og de ser vores 
boform som en mulig løsning på det problem. 
Listen med spørgsmål var lang og jeg 
svarede efter bedste evne. Det er et vigtigt og 
alvorligt problem, de skal løse, derfor var der 
også mange typer spørgsmål. De spurgte mig 
f.eks. om løsning af konflikter, hvad vi gjorde, 
hvis nogen lavede noget kriminelt og meget 
andet. To af de spørgsmål, som jeg måtte 
tænke ekstra over lød således: Hvad er det 
bedste ved at bo i bofællesskabet? Og hvad 
frygter du mest her i bofællesskabet? Pudsigt 
nok var svaret næsten det sammen bare med 
forskelligt fortegn.  
Det er en god øvelse, at få den slags 
spørgsmål, og hvis I overhovedet har 
mulighed, skulle I sige ja næste gang. Jeg 
gør det gerne igen – også selvom jeg ikke får 
japansk slik for et par timers snak ;) 
Fordelen er også, at vi får så megen ros for 
vores skønne sted, og det er svært ikke at 
være rigtig stolt J 
Kærlige tanker fra Lene. 
 
 
Æbler er ikke hestemad 
Det er meget nærliggende at plukke æbler fra 
vores træ med Ingrid Marie-æbler og give 
dem til hestene. Men vil I ikke godt lade være, 
for hestenes maver har virkelig ikke godt af 
æblerne, som stadig ikke er modne og derfor 
ret syreholdige. Giv dem i stedet en håndfuld 

langhåret græs, det er der også uendeligt 
meget af lige nu J 
PS: Hvis jeg har skrevet det før, må I bære 
over med min manglende hukommelse!! 
Tak fra æbletræet, hestene og Lene 
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde tirsdag d. 18. september 2018 
 
Til stede: Lisbeth og Erik fra hus 13, Torben og Gerda fra hus 19, Eva fra hus 
18, Torben og Susan fra hus 10, Sebastian og Anne fra hus 3, Kim fra hus 8, 
Helge fra hus 9, Arne fra hus 14, Mik fra hus 11, Flemming fra hus 16, Peter 
fra hus 2, Lise fra hus 22, Anders fra hus 1, Christian fra hus 6 og Søren fra 
Gården. 
  
 1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Kim 
  
2. Valg af referent og ordstyrer 
Louise, hus 20 (referent) Eva hus 18 (tonemester) 
  
3. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer. 
 
a. Shelterpunktet udskudes til næste fællesmøde 
 
4. Godkendelse af referat af fællesmødet d. 20. august 2018 (se s. 3-4) 
 
Referatet blev godkendt med de faldne bemærkninger: 

Der er et hangup på referatet fra 14. maj ang processen på gården. 
Der er en uklarhed i forhold til dette punkt, som vil blive clearet med byggeudvalget 
og Henrik. Dette bliver udskudt til næste fællesmøde.   
  
5. Punkter til beslutning 
  
a) Shelter i lunden v. Eva og Mikkel (se nyt forslag til placering s. 6 og tidligere 
bakkanaler) Punktet bliver udskudt til beslutning. 
 
b) Bibeholdelse eller nedrivning af fælleshusets altan (se forslag fra Erik s. 7) 
Erik vurderer at altanen er renoveringsegnet og renoveringen bør ske til 
førstkommende forårs arbejdsweekend. 
 
6. Punkter til debat 
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a) Fældning af de to træer ved grisehuset ? v. Torben H. (se foto s. 8) 
Beslutning: Træerne vil blive beskåret. Erik har bemyndigelse til dette. 
 
b) Placering af flaskecontaineren v. Erik (se forslag fra Erik s. 9) Erik ringer til 
kommunen og/eller Renonord og samtaler omkring placeringen af containeren. 
 
c) El-biler på Bakken v. Lene og Arne (se s. 10) Arne redegør for forskellige 
opladningsmuligheder og vejleder i såkaldt dedikerede pladser-muligheden. 
Bofællerne fremlægger holdninger, spørgsmål og idéer. Bakken afventer at få 
et tilbud fra Clever om strømfremføring. Arne sender sit oplæg ud per mail. Vi 
bytter navn fra ”el-bilcigarkasse” til ”el-bilinteressegruppe.” 
  
d) Genoprettelse af adressen Dageløkkevej 58 (se s. 11) Hvis kommunen 
godkender forslaget, vil adressen være at finde på GPS etc. Det øger 
brandsikkerheden og letter materiale- og pakkeaflevering. Indstillet til 
beslutning ved næste møde. 
 
e) Kompensation mht. varme til Gården og hus 24-25 v. Mik (se s. 12-14 samt 
det af Mik fremsendte excel-ark) Det drejer sig om 6000 kr som 
Bofællesskabet betaler. 
 
f) Gårdens ejerforenings ønske om haveskur (se s. 15-17) 
Søren fra Gården gør rede for tanker og idéer. Der mangler opbevaringsplads 
til Gårdens haveredskaber mm. Bofællerne deler synspunkter. Punktet 
inspirerer til en samtale om en principel beslutning omkring mere skurplads til 
bofællesskabet generelt og dette i et såkaldt ordentligt design. Diskussionen 
lægger op til at dele projektet op i flere sektioner. En generel cykel-og 
opbevaringsløsning til hele bofællesskabet (her gives der udtryk for at 
kontakte Jørgen (når han er rask) som allerede er begyndt at udtænke en 
arkitektonisk brugbar løsning), et gang- og grundarealoverblik OG en separat 
løsning til Gården. Sørens blå projektforslag skal følge proceduren og gå i 
byggeudvalg og nabohøring. 
 
g) Overdækket cykelparkering på materialepladsen v. Gårdens ejerforening (se 
s. 18) SAMT alternativt forslag fra hus 24 og 25 (se s. 19) 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på 
opgaver 
 
a) Orientering fra energnisterne: 
Lise orienterer og følger op på dagens glædelige mail om godkendelsen fra 
kommunen. Vi håber at gå i gang så hurtigt som muligt. Udsigten til at vi 
kommer til at fryse er meget begrænset. 
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b) Orientering fra bestyrelsen 
Ikke yderligere orientering fra bestyrelsen. Bortset fra: 
1. Et nej tak fra bestyrelsen til at sælge landjorden til et skoleprojekt 
2. En bekymring omkring manglende leverance i arbejdsdage fra bofæller. På 
dette punkt deler bofællerne forskellige meninger og idéer til, hvordan alle kan 
motiveres til at bidrage med deres fire obligatoriske dage. Christian fra Hus 6 
samt nyt medlem i vedligeholdelsesgruppen, tilbyder sig at sende personlige 
mails til bofæller, der endnu ikke har ydet sine fire fulde dage. Formanden 
takker for opbakningen til dette punkt. 
 
 
 
c) Orientering om svelleprojektet 
Flemming orienterer om aflevering af jord og græssåning samt stien. 
Entreprenøren har ikke været til at få fat i. Vi har endnu ikke betalt. 
 
8. Eventuelt 
 
Der var følgende bemærkninger under eventuelt: 
 
a) Torben fra hus 19 ønsker sig en afløser fra sit pæreudskiftningsjob. Anders, 

hus 1, overtager pæreudskiftningsopgaven. 
b) Fællesskralderummet MÅ IKKE bruges til privat storskrald. Erik opfordrer 

igen til, at vi IKKE anvender det fælles skralderum til privat storskrald. 
c) Smørhullet har IKKE tilladelse til at bruge Bakkens p-plads til 

gæsteparkering. Vi starter med en konstruktiv dialog med Smørhullet. 
d) Sebastian opstiller sig som frivillig til at undersøge skurmuligheder. Gerne i 

samarbejde med Jørgen, når han får det bedre. 
  
 
 
 
Louise Scheele Elling, hus 20, 19.09.2018 
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Spændende nyt fra KulturStationen i Humlebæk 
 

	
	
Nutidskunstnere	sender	postkort	hjemmefra	i	nedlagt	posthus		
  
En udstilling i det tidligere posthus ved Humlebæk Station, som er under forvandling til byens nye 
kulturhus, Kulturstationen.   

Titlen Postkort hjemmefra peger på det hjemlige som tema. Udstillingens værker forholder sig på 
forskellig vis til det konkrete fysiske sted, vi hver især kalder hjem, men i lige så høj grad til de 
psykologiske lag, der betoner et hjem gennem mange års brug, og de ordløse landskaber der 
prenter sig ind i ens sind.  

Kulturstationen er Humlebæks nedlagte posthus. Det ligger praktisk talt for enden af perronen på 
Humlebæk Station. For tiden bruges stedet som borgernes kulturhus. Det har tydelige spor fra 
tiden som postkontor – skift i gulvbelægning, væggenes farver, de gamle skilte. Udstillingens 
værker vil forholde sig til stedets historie, husets nuværende brug og rummenes helt unikke, 
sanselige kvaliteter.   

Deltagende kunstnere med base i Humlebæk:  
Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel. 

Deltagende kunstnere i øvrigt:  
Anne Sofie Skjold Møller, Ellen Hyllemose, Torgny Wilcke, Filip Vest, Emilia Bergmark og 
Frederik Albrecht.  

Udstillingen er arrangeret og kurateret af billedkunstnerne Amalie Gabel og Karen Gabel Madsen, 
som er inviteret af Anette Harboe Flensburg, der er medlem af Kulturstationens bestyrelse.  

 Der er fernisering på Postkort hjemmefra lørdag den 13. oktober kl. 13-15 i Kulturstationen 
ved Humlebæk Station. 

Udstillingen åbnes af Merete Sanderhoff, Museumsinspektør på Statens Museum for Kunst. 

Udstillingen er derefter åben for publikum torsdag til søndag fra den 13. oktober til 4. november.  

I udstillingsperioden afholdes rundvisninger, samtaler med kunstnerne og en filmaften med denne 
sæsons kunstfilm fra Art21.  

Find nærmere info og hold dig opdateret om arrangementer på Facebooksiden: Kulturstationen og 
hjemmesiden www.kulturstationen3050.dk/  POSTKORT HJEMMEFRA facebook event 


