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Fællesmøde-nummer 
 
Kære bofælle! 
Vi har fællesmøde onsdag d. 21. august kl. 20.00 i Fælleshuset.  
Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med de nye ting, du skal bruge 
til mødet.  
Pbv 
Lise 
 
 
 
Indhold i dette nummer 
Dagsorden til fællesmøde onsdag d. 21/8 .............................................................................. s. 2 
Referat fra fællesmødet d. 18/6 (pkt. 4) ............................................................................... s. 3-4 
Referat af bestyrelsesmøde d. 14/8 ..................................................................................... s. 5-6 
Svelleprojekt beplantning ved hus 1 (pkt. 6a) ...................................................................... s. 7-8 
Bakkens 40 års jubilæum ved Jørgen (pkt. 7b) ...................................................................... s. 9 
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Dagsorden for Fællesmøde 
onsdag den 21. august 2019 kl. 20.00 

 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Christian, hus 6 
 
2. Referent og tonemestre 
Det er hus 3’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er hus 
5's tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.  
 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
 
4. Godkendelse af referat  
Godkendelse af referat af fællesmødet tirsdag den 18. juni (se s. 3-4).  
 
 
5. Punkter til beslutning 
Intet under dette punkt 
 
 
6. Punkter til debat 
a)  Svelleprojekt beplantning v. hus 1 (se s. 7-8) 
 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
a) Orientering fra energnisterne 

• Indvielse af jordvarme v. Suzan 
b) Orientering fra bestyrelsen 

• Torben/Mette orienterer om Bakkens økonomi 
• 40 års jubilæum – evt. nedsættelse af udvalg 
• Skraldeprojekt – nedsættelse af udvalg (projektet skal måske indtænke cykelskurprojektet 

og asfaltering) 
 

 
 
8. Eventuelt 
 

 
 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
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Referat af fællesmødet tirsdag den 18. juni 2019 
 
Deltagere: hus13/Lisbeth/Erik, hus2/Peter, hus10/Torben, hus 25/Jacob, hus 4/Dan/Lotte, hus 
11/Mik, hus8/Kim, hus 24/Mette, hus 16/Flemming, hus 21/Christian 

 
1. Valg af ordstyrer:  
Dan hus 4 

 
2. Referent og tonemestre:  
Hus 6/tonemester Lotte hus 4 

 
3. Godkendelse af dagsorden: 
 Godkendt – punkt 6 udskudt til næste møde 

 
4. Godkendelse af referat – ingen kommentarer 
Godkendelse af referat af fællesmødet mandag den 20. maj (se s. 3-4).  
 

5.  Punkter til beslutning: 
5.a Mik fremlagde ny skrivelse vedrørende interessegrupper. Eneste kommentar var at af de enkelte 

grupper ikke obligatoriske behøver at lave regnskab. Dette blev godkendt. 

5.b Asfalt v hus 3. Der ønskes at fjerne asfalt og erstattes af brosten ved udvoksningen ved hus 3. 

Såfremt jordvarmeprojektet bryder asfalten op skal den ikke genetableres. Dette blev godkendt. 

 
6.  Punkter til debat  Forslag til igangsættelse af plan for udskiftning af plantekasser v. 

Udskudt 
 

7.   Jordvarmegruppe: pr + politisk velvilje à pr plan. Mik gennemgår de forskellige initiativer som 

sættes i gang for at brede det gode budskab. Budskabet skal både ramme amtsavisen og 

også gerne TV2 for at profilere sig overfor nye bofæller. Mik foreslår at vi også inviterer 

naboer mv. til fejring af indvielse af jordvarme. Kim siger vi skal huske at få dem TV2 op og få 

taget nogen gode billeder af processen. Eva påpeger at det skal være muligt at melde fra 

således at man eller ens børn ikke bliver filmet.  

 

8. Eventuelt  
ERIK – er der taget initiativ til at opsige gas abonnement. Bestyrelsen siger ja.  

ERIK Kan man sælger vores reservedele til gasfyr som ligger i kælderen? Bestyrelsen vil 

undersøge det. 

METTE – husk at bruge hele avis containeren så den ikke stopper 

METTE – Vimpel til flaget skal gerne erstattes enten af en vimpel eller en stander. Erik 

påpeger at vimpel bliver hurtigt slidt, skal der være en ansvarlig. Bestyrelsen beslutter hvad 

som købes 

Peter – Der er ingen snore på flagstangen, så lige nu kan vi ikke hejse flaget. Eva prøver at 
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finde ud af hvordan det løses.  

ERIK – Skal vi fjerne de 40-50 liter benzin som står i længden på gården. Kan vi finde et 

andet sted hvor det kan stå. Evt. kartoffelkælderen i fælleshuset alternativt et sted hvor det 

ikke lugter. Kim siger vi kan leve med det – det har vi gjort i 40 år. Vi kan evt. sætte lås på 

længden, det skal være den samme som fælleshusnøglen.  

MIK – Oplæg til bestyrelsen som skal sikre en skiltning udefra teglgårdsvej. Man skal kunne 

skelne mellem bakken og dageløkke ege. Vi kunne også få et skilt hvor der stod velkommen 

til Bakken i stil med landsbyen. Torben fortæller at dette er et punkt på førstkommende 

bestyrelsesmøde efter sommerferien. Eva foreslår det kunne gives til 

vedligeholdelsesgruppen. Generel bred opbakning til skiltning. 

MIK – Jordvarmeinfo er at vi er foran planen og der er indtil videre ikke nogen uforudsete 

problemer. Økonomien er også indenfor planen. Mik beder dem om at ligge en plade henover 

renden så man kan komme ud til marken.  

Søren sørger for et drone billede af den opgravede Bakken. 

 
/Hus 6  



 5 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. august 2019 kl. 20 
 
Til stede 
Torben, Jacob, Mette, Jørgen og Lise 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Torben blev valgt til mødeleder  
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF 
Kassereren orienterede om status. 
 
Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 21.8, der blev godkendt med mindre 
justeringer. Jacob finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Status jordvarme 
Intet under dette punkt. Alt kører efter planen, og indvielse finder sted lørdag den 5. oktober. 
 
Pkt. 6 – Opdatering af listen over ansvarsområder, videre proces 
Venter stadig på opdatering i excelformat fra formanden. 
 
Pkt. 7 – Status – saldobalance (Mette) 
Vi har brugt ca 40% af vores variable udgifter for 2019, men pga jordvarmeprojektet kommer vi 
formentlig til at trække en del på vores kassekredit. Så bestyrelsens holdning er, at bofællesskabet 
skal tænke sig godt om, før vi giver penge ud på nye projekter og forsøge også at spare på de 
variable udgifter. 
 
Pkt. 8 – Affaldshåndtering (Jørgen) 
Til næste år indfører kommunen ny affaldshåndtering, hvilket bl.a. kommer til at betyde, at vi får flere 
skraldespande. Jørgen er bestyrelsens kontaktperson til kommunen. Vi tager punktet op på næste 
fællesmøde  under pkt. 7, hvor vi foreslår, at der nedsættes et udvalg på  3-4 personer med Jørgen 
som tovholder. 
 
Pkt. 9 – Stikkontakter på p-plads (Jørgen) 
Jørgen taler med Mik om en stikkontakt på p-pladsen. 
 
Pkt. 10 – Bakkens 40 års jubilæum i 2020 
Torben nævner Bakkens 40-års jubilæum under pkt. 7 – Orientering fra bestyrelsen, og Jørgen 
forsøger at lave et generelt oplæg, der kan komme med i fællesmødebakkanalen. 
 
Pkt. 11 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Intet under dette punkt. 
 
Pkt. 12 – Evt. 
Mette foreslår, bestyrelsen udarbejder en liste over de håndværkere, Bakken plejer at benytte. 
Mette vil  printe en liste ud fra de regninger, hun har betalt, og tage med på næste bestyrelsesmøde. 
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Referent:  
Lise 
 
OBS! Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. september 2019 kl. 20.00. 
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Forslag til træer til den nordlige skråning udfor hus 1
Indregnet er det som ligger udenfor vores matrikel (kun nordside)
Planter til kålgård, drivhus samt østsiden af huset er ikke medregnet

Nr. i planteliste Plante Pris Antal Totalpris Forhandler
154 Kvæde 225 1 225 Westergaards
26 Morbær 250 1 250 Westergaards
10 Aprimira 325 1 325 Fuglebjerggaard
42 Hassel 375 1 375 Westergaards
33 Hyld 160 1 160 Jespers Planteskole
89 Amelanchia 175 1 175 Fuglebjerggaard
99 Akasie 389 1 389 Jespers Planteskole
46 Blærenød 215 1 215 Kridtvejsplanter
35 Valnød 375 1 375 Westergaards

Buske, småplanter m.m.

133 Vinbrombær 130 4 520 Kridtvejs planter
73 Mangebladet sølvblad 55 2 110 Planteskoler.dk
71 Sølvblad 55 5 275 Planteskoler.dk
92 Havtorn 100 3 300 Fuglebjerggaard
138 Sort hindbær 188 2 376 Fuglebjerggaard
144 Surbær/aronia 125 4 500 Westergaards
156 Krybende hindbær 59 10 590 Plantertilhaven.dk
162 Jordbær 12 30 360 Kridtvejs planter
263 Kulsukker 80 4 320 Naturplanteskolen
84 Hvidtjørn 225 1 225 Westergaards
151 Stikkelsbær 80 3 240 Fuglebjerggaard
72 Sølvblad limelight 55 4 220 Planteskoler.dk
193 Humle 175 3 525 Fuglebjerggaard

Bilag A: Engbeplantning

1 Rød hjortetrøst 55 2 110 Plantetorvet
2 Haveklinte 23 2 46 Plantetorvet

3
Elefantgræs Miscanthus 
"Malapartus" 100 1 100 Jespers Planteskole

4 Duehoved 39 3 117 Jespers Planteskole
5 Lodden løvefod 33 2 66 Jespers Planteskole

6
Elefantgræs Miscanthus 
"kleine silberspinne" 120 1 120 Jespers Planteskole

7 Plettet tvetand "Pink pewter" 33 3 99 Jespers Planteskole
8 Floks "Rosalinde" 39 3 117 Jespers Planteskole
9 Kattehale 39 3 117 Jespers Planteskole
10 Perlekurv 39 3 117 Jespers Planteskole
11 Hvid purpurhat 39 3 117 Jespers Planteskole
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12 Blåaks, sesleria heufleriana 47 3 141 Jespers Planteskole
13 Calamintha, bjergmynte 39 5 195 Jespers Planteskole
14 Anisisop 33 5 165 Jespers Planteskole
15 Elefantgræs "flamingo" 240 1 240 Jespers Planteskole
16 Alunrod "rachel" 60 3 180 Jespers Planteskole
17 Skønhedsøje 39 3 117 Jespers Planteskole
18 Elefantgræs "Ferne osten" 120 1 120 Jespers Planteskole
19 Elefantgræs "Undine" 120 1 120 Jespers Planteskole
20 Panicum, "heavy metal", hirse 100 1 100 Jespers Planteskole
21 Purpursolhat 80 3 240 Jespers Planteskole
22 Floks "David" 47 3 141 Jespers Planteskole
23 Guldjordbær, Waldsteinia 22 3 66 Jespers Planteskole
25 Rødbladet hyld 160 1 160 Jespers Planteskole
26 Blodgræs 60 3 180 Jespers Planteskole
27 Natviol 40 3 120 Jespers Planteskole
31 Digitalis fingerbøl 40 3 120 Jespers Planteskole
32 Liljer 50 3 150 Jespers Planteskole
33 Palmeliljer 90 3 270 Jespers Planteskole
34 Sasa Japonica 170 1 170 Jespers Planteskole

I alt: 11171,00
Uforudsete udgifter (10%): 1117,10
Fragt overslag: 750,00

Total: 13038,10
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                BAKKEN FYLDER 40 I 2020 
 Skal det fejres?  Og i så fald hvordan? 

 
 Fra bofællesskabets start i 1980 og mange år derefter, blev  

BF-Bakken betragtet som lidt flippet og farlig.  

Artiklen fra 1986 i Frederiksborg Amtsavis med titlen ”Christiania  

i luxusudgave” var en ud af flere artikler, hvor datidens medier  

forsøgte at afkode ideerne bag noget så specielt, som at ”25 vel- 

stillede familier bruger hele deres indkomst på at leve kollektivt”. 

 

Bestyrelsen foreslår, at vi på fællesmødet på onsdag sonderer 

bofællernes interesse for jubilæet og evt. nedsætter et udvalg,  

som kan drøfte muligheder og ideer samt komme med forslag til 

projektets afvikling. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

 


