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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 
 
Fællesmøder i 2019:  
 
2018 – bookninger: 
Tors. d. 13. december massage tv-rum. 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Torsd. d. 27. december hus 7 
Fred. d. 28. december hus 5 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
2019 – bookninger: 
Fred. d. 4. januar massage i tv-rum. 
Lørd. d. 26. januar hus 2 
Lørd. d. 2. februar hus 18 
Lørd. d. 16. februar hus 23 
Lørd.-sønd. d. 23-24. februar 20 
Lørd. d. 9 marts hus 23 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Sønd. d. 19. maj hus 7 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Lørd. d. 31. august hus 14 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Tors. d. 26. december hus 4 
 
 

Søndagsrengøring den 15/12 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 på Bakken:  
I den kommende uge er det storebror 
Sebastian, som fylder år. På fredag den 13. 
december bliver han 8 år – til lykke  J  
 

 
 
Massage på torsdag 
Er kroppen lidt spændt for tiden, så er der 
stadig en ledig massagetid på torsdag 
kl.12.30. Skriv en sms til Lotte på 23841408, 
hvis du er interesseret i tiden. 
 
Stemning fra 1. søndag i advent 
 

 
Lys, smukt juletræ, grød til nisserne. gløgg og 
Mettes gode boller... 
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Peter og ræven 
Fra mine yngre dage på Holmen lige der, 
hvor operaen ligger i dag. Der boede en hun 
ræv som fik unger hvert år. Om vinteren tog 
den en runde om bord på Georg Stage for at 
finde noget at spise. Jeg kunne se dens spor 
i sneen. Så når jeg havde tilsyn med skibet 
om vinteren, tog jeg altid noget spiseligt med. 
Det førte til et venskab som varede i mange 
år. 
V.H. 
Peter 
 
	

 
 
 
 
Hjemmesiden bliver flyttet  
I løbet af kort tid, bliver vores hjemmeside 
flyttet over til en ny host – fra One.com til 
Flywheel – og i den periode vil hjemmesiden 
ikke være tilgængelig. I skal nok få mere at 
vide, når der er adgang igen. 
Den lille interessegruppe, som blev nedsat på 
det seneste fællesmøde, træder sammen i 
januar for at finde ud af, hvordan vi kan gøre 
hjemmesiden mere brugervenlig mv. 
 
Og når vi nu er ved hjemmesiden, så ligger 
der mange gode, og nogle lidt mere 
underholdende informationer på sitet. 
Vi har et punkt, som hedder ’Pratisk-om-livet-
på-Bakken’ og her er samlet info om mange 
af de uskrevne regler og traditioner vi har her 
på Bakken. Og i anledning af juletiden, får I 
lige lidt om de kommende festligheder – som  
vidner om, at dokumentet måske snart skal 
opdateres en smule!: 
 
Tredje søndag i advent 
En stamgruppe står for arrangementet. Vi 
tager ud og fælder/henter juletræ i 
lokalområdet. Når vi kommer hjem, er der 

gløgg mv. og vi leger ofte pakkeleg, synger 
og danser. 
 
Juleaften 
Der har tidligere været en tradition for at 
mødes i fælleshuset hen på aftenen for at 
danse omkring træet efter dansen hjemme i 
privaten. Det er dog lang tid siden, at den 
tradition er blevet håndhævet. 
 

 
 
Nytårsaften 
En stamgruppe står for arrangementet. Det er 
den store fest i fælleshuset. Vi starter oftest 
med ilddans, ballonopsending eller andet på 
marken kl.16. Vi mødes kl. 18 i fælleshuset til 
Dronningens nytårstale og derefter er der 
middag, kransekage, underholdning og dans. 
Alle kan frit invitere gæster. Stamgruppen kan 
dog sætte en begrænsning ved i alt 100 
personer. 
 
Og her kommer en om Mortens Aften, som 
den tidligere blev afholdt: 
 
Mortensaften 
Aftenen fejres i fælleshuset med Mortensand 
og i perioder efterfulgtes maden af en 
gammel dansk film. Fraflyttede unge og 
tidligere bofæller kommer gerne denne aften. 
 
Ved lejlighed bringer Bakkanalen lidt mere fra 
dokumentet til fælles underholdning og 
opbyggelse ;) 
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde torsdag d. 22. november 2018 
 
Til stede: Hus23-Sara, 17-Jørgen, 1-Tine, 4-Dan, 14-Arne, 26st-Søren, 21-Ditte, 13-Erik, 22-Lise, 
9-Helge, 15-Mikkel, 5a-Anne-Lise, 26 1st-Henrik & Maria, 16-Flemming, 19-Gerda & Torben, 2-
Peter, 24-Mette, 10-Torben, 3-Sebastian, 11-Mik, 25-Jacob.  
  
1.  Valg af ordstyrer 
Sebastian Hus 3 blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Sara hus 23 blev valgt som referent, og Lise hus 22 blev valgt som tonemester.  
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:  
Punkt 7d: orientering fra gårdens ejerforening rykkes op som punkt. 5. 
  
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 24. oktober 2018  
Erik Hus13 havde følgende bemærkning til referatet: 
• Under punkt 8a, bør det præciseres at Eva mente led-pærer og ikke lamper.  
Referatet blev godkendt med de faldne bemærkninger.  
 
5. Orientering fra gårdens ejerforening 
Henrik orienterer: Status for gårdens renovering er, at det udvendige arbejde mod syd er stoppet 
og der er dækket til for at beskytte mod klima. Den indvendige renovering fortsætter. Førstesalen 
afventer endelige mål-faste tegninger der derefter skal forbi byggeudvalget og til endelig 
godkendelse af bofællesskabet. 
Søren 26st supplerer: Stueetagen vil gerne tilknytte egen rådgiver, der kan vurdere eventuel risiko 
for kuldebro/skimmelsvamp i forhold til etableringen af en altan mod syd.  
Både stueetagen og førstesalen ønsker at fjerne skorstenen og evt. reetablere en top, hvis 
bofællesskabet ønsker dette.  
Fællesmødet bakker op om bestyrelsens beslutning om at hvis bare én bofæller mener, at et punkt 
skal op på to fællesmøder, vil dette ske.  
 
6. Punkter til beslutning. 
a) El-biler på Bakken v. Lene og Arne (se Arnes oplæg s. 8-9)  
Punktet kom ikke til afstemning og er vedtaget med klapsalver 
b) Ændret spisetid tirsdage v. Johan hus 20 (se forrige fællesmødebakkanal nr. 41) 
10 stemmer for  
29 stemmer imod 
3 stemmer ikke 
-Forslaget falder  
 
   
7. Punkter til debat 
a) Forslag om førstehjælpskursus på Bakken v. Louise og Tine (se s. 10)  
Tine fremlægger forslaget og lægger det op til fællesskabet om vi ønsker et sådan kursus.  
Erik forslår at kursuslederen kan give en opfriskning på almen førstehjælp.  
Søren26 foreslår at vi eventuelt inviterer beboerne fra Smørhullet  
Jacob25 mener at det forelæggende tilbud ikke er godt nok og opfordrer til at indsamle flere tilbud. 
Christian 6 tilbyder at stå for kontakten til nabobebyggelsen i forbindelse med eventuel deltagelse i 
kurset. 
Tine mener, at man bør lægge vægt på at kurset bliver hands-on og ikke optage for meget tid, så 
alle har mulighed for at deltage.  
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Mik, Louise og Tine undersøger andre tilbud og samler op til næste fællesmøde.  
 
 
b) Forslag til anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara (se s. 11) 
Sara foreslår at vi samler en gruppe af køkkenhaveentusiaster til at udarbejde forslag til hvor nye 
køkkenhaver kunne ligge og hvor meget køkkenhave der er brug for. Hun foreslår også at vi 
snakker om hvordan haver bliver overdraget fra en bofælle til den næste. 
Mik mener at det næste år ikke er det bedste år at anlægger køkkenhaver, da dele af Bakken 
bliver påvirket af et kommende jorddepot.  
Torben Hus10 foreslår vi starter småt. 
Hus3 ville være ked af at der bliver anlagt haver lige overfor de nuværende, da det vil påvirke 
deres udsyn til fårene. 
Arne mener at dette er en god anledning til at gentænke hele fårefolden.  
Sara opfordrer til at bofæller med nuværende køkkenhaver giver tilkende om de i stedet for deres 
nuværende køkkenhaver ønsker en anden placering, samt at alle der har lyst til en køkkenhave 
bedes komme til Sara, så der kan udarbejdes et forslag om etablering af nye haver.  
 
 
 c) Ny ansvarlig for hjemmesiden v. Lene (se s. 12) 
Vi har brug for en interessegruppe, der blandt andet bliver ansvarlig for en opdatering af siden og 
at flytte materialer og filer fra det nuværende site til det kommende.  
Søren 26, Ditte 21, Jacob 25 og Sara 23 melder sig til hjemmeside-interessegruppen.  
Søren indkalder til første møde i den nyoprettede interessegruppe.  
 
 
6. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver  
a) Orientering fra Energnisterne –Dan orienterer at processen går som planlagt og pointerer at der 
bør rykkes endnu et fårehegn langs køkkenhaverne mod nord. Næste byggemøde er 7. December. 
Der sendes et opdateret Energnistbud ud om hvordan processen videre forløber.  
b) Orientering fra bestyrelsen  
Torben orienterer 
c) Orientering om svelleprojektet 

Flemming fortæller og viser film over det store stykke arbejde der er blevet lavet ved 
svellemuren og æbleplantagen. Det tilføjes at Flemming’s messingskilt er blevet sat op.  

 
 
8. Eventuelt 
a) Mikkel fortæller, at Tine og han har kontakt med to akustikeksperter, der begge udarbejder et 
tilbud, som bliver fremlagt til næste fællesmøde.  
Erik minder om at man med fordel kan bruge vores klokke til at minde om dæmpe sig, hvis 
lydnevauet bliver for højt under fællesspisningen 
b) Peter Sømand mangler sin vægt, som han brugte til fællesspisningen. Hvem har set den? 
c) Sebastian og Søren vil gerne mødes med den nuværende cykelskursgruppe. Mette og Jørgen 
minder om at de er med i udvalget og vil gerne mødes.  
 
 
Referentens Sara 23, 22.11.18 


