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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 
Sangaften for børn søndag 27/10 
(eftermiddag) 
Indvielse af jordvarme 05/10 15-17  
Dragedag 26/10 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag 17/01-20 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 (FESTJ) 
Fredag d. 27. sept. kl 10-16 hus 25 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 5. okt. Energisterne  
Sønd. d. 6. okt. hus 25 
Sønd. d. 6. okt. Hus 20 (kl15-21) 
Lørd. d. 26. okt. Hus 20 (kl14-17) 
Lørd. d. 2. nov. Hus 6 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 

2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25.12 hus 10 
 
Næste rengøring søndag den 29. 
september kl. 10 er stamgruppe 6: 
Tine & Victor, hus 1  
Anne og Kaluka hus 3 
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22  
 

  
 
Fødselsdage:  
I dag fylder Marie 15 år. Til lykke til den store 
teenager J Og i morgen den 23. september 
fylder Torben Herbøl 88 år – sikken en flot 
alder; stort til lykke, Torben. 
 

     
 
Lån af gymnastiksalen d.26/9 kl.9-16 
Kære bofæller. Jeg har fået mulighed for at 
lægge (fælles)hus til en kropsterapeutisk 
workshop (pladserne er desværre allerede 
revet væk.. metoden hedder TRE og skulle 
nogle være interesserede kan jeg forsøge at 
arrangere endnu en af slagsen) og håber 
derfor det er okay at jeg reserverer 
gymnastiksalen fredag d.26.september fra kl 
9-16. Vi er ca 9 personer, det larmer ikke og 
vi vil sidde i spisesalen og spise vores 
frokost.  
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Er der mon nogen der har et whiteboard jeg 
kan låne dertil? Og er der nogen der har 
yoga/gymnastikmåtter jeg kan låne?(der 
ligger 4 stk i vaskeriet som jeg håber er okay 
jeg bruger?.. mangler i fald så bare 3 stk).. 
Jeg håber meget at varmen kører godt til den 
tid - men jeg kan evt få brug for at låne en 
elradiator også.  
De kærligste hilsner, Nana 
 
TV 2 kommer på besøg 
Kære Bofæller 
Så er det faldet på plads med TV2: De 
kommer onsdag den 2/10. 
 
Karoline kommer og filmer Bakken med 
drone og håndholdt kamera, interviewer 
nogle bofæller om det at bo i bofællesskab og 
spiser med om aftenen, hvor hun også filmer. 
Hendes fokus er primært det at bo i 
bofællesskab og ikke kun jordvarmen, som 
for hende er en helt naturlig del at inddrage i 
udsendelsen. 
 
Jeg ved at Hus 18 ikke ønsker at blive filmet. 
Er der andre, der gerne vil være ‘usynlige’, så 
kontakt mig, så jeg kan sørge for, at det bliver 
respekteret. 
 
Er der nogen der gerne vil lægge hus til en 
gang film og/eller deltage i et interview, så hiv 
fat i mig. 
Hilsen,Mik 
 
Bakke-klimafond 
Kære bofæller 
Jeg går med en tanke om at etablere en lille 
Bakke-klimafond. Den skal i første omgang 
næres af, at vi sætter prisen på tørretumbling 
op med en krone pr. tørretur. Det er ikke 
alverden, men på den måde får vi knyttet 
noget energiforbrugende til klimaforbedring. 
Det kan være andre endnu bedre ideer. Jeg 
har talt med Mik om det, og det kan godt lade 
sig gøre at holde rede på, hvor meget eller 
hvor lidt, det er.  

 
Pengene skal så bruges til fx at finansiere 
lidt flere træer på Bakken. Måske hen mod 

det nye plejecenter, måske helt nede i 
bunden af marken ned mod Franks går. Eller 
andet klimaforbedrende, som en lille gruppe	
finder oplagt og kan foreslå til resten af 
Bakken.  
Giv gere dit respons til mig, men spar måske 
resten af Bakken for mails i første omgang. 
Hvis det ligner noget, som nogen bakker op 
om, tager jeg det op som forslag på et 
fællesmøde.  
Kh Anne-Dorthe  
 
Opskrifter fra trivselsdagen 
Mette har rundsendt opskrifterne fra 
trivselsdagen, så vi alle kan få glæde af dem. 
De bliver lagt på hjemmesiden snarest 
under ’arrangementer’ – ’trivselsweekends’. 
 
Buddha var her 

 
 
Det var en helt fantastisk fest Anne-Dorthe og 
Helge havde arrangeret i går, lørdag, og for de af 
jer, som desværre ikke kunne være med, er her 
dokumentationen for, at selv den højhellige 
Buddha indfandt for at være med til at hylde 
kærligheden – eller var det den lille fede fra hus 8? 
 
Øl savnes 
Kære alle,  
i ølregnskabet mangles en fustage, som 
nogen har glemt at fortælle mig. 
Det mest sandsynlige er nok at der til 
trivselsweekenden var en, der monterede et 
anker da det første var tømt - var der nogen, 
der gjorde det, og kom til at glemme at give 
mig besked? 
Kærlige hilsener 
Christian 
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Status på jordvarmen 20. sep. 2019 
 
Kære Bofæller. 
Lad mig først sætte et par ord på gårsdagens 
afbrænding:  

• Vaskeriet - Lotte 
Alle tre maskiner har overlevet og jeg 
formoder, at tumbleren også har. 
Kortautomaten er definitivt brændt af. 
Der kommer en teknikker i dag, som 
måske kan reparere den alternativt 
koble den ud, så vi kan bruge 
maskinerne uden kort. Der skal 
sættes en madseddel op, som man så 
streger sig af på. Derefter må vi se på 
den endelige løsning. 
 

• Opvaskemaskinen – Flemming 
Opvaskemaskinen er død. Der 
kommer teknikker i dag, og hvis den 
kan repareres er det super. Alternativ 
må vi se om serviceselskabet kan 
sætte en nødmaskine op. 
 

• Økonomi – Mik 
Jeg er i dialog med LH-teknik om det 
økonomiske efterspil.  

  
Og så til jordvarmen! 
  
Den korte udgave er, at: 
  

• Vi er mindst 4 dage bagud for planen, 
da de har haft problemer med 
gennemskylningen: Deres udstyr var 
for småt, og vores nye stærke pumper 
endnu ikke tilsluttet, men det er de så 
småt begyndt på nu, så flowet rundt i 
vores mange kilometer slanger og rør 
kører. Det er jo herligt! 
 

• Fælleshuset og hus 9-11 har fået 
varme på, men via el-patronen. 
Tilsvarende vil Hus 7-8 også få varme 
i dag. At Fælleshuset er oppe og køre 
betyder, at det nu er den store 
varmtvandstank, der er i brug, så 
opvasken ikke går ned på mangel på 
varmt vand til festen på lørdag. 
 

• På mandag bliver kompressorerne 
startet for Fælleshuset, Hus 9-11 og 
Hus 7-8, så de kører på ægte 
jordvarme. Og det ser ud til, at Hus 4-
6 også kommer op at køre mandag. 
 

• På onsdag har vi byggemøde, og så 
har jeg en opdateret plan for de 
resterende fyrgrupper. 

  
Har I spørgsmål, så hiv fat i mig, 
Mik 
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Bofællesskabet Bakken 
 
Referat af Fællesmøde torsdag den 19. september 2019 kl. 20.00  
 
Til stede: Hus 1 Tine, 2 Peter, 3 Sebastian, 4 Dan, 5 Anne-Lise, 7 Hanne & Ole, 9 AD (senere), 14 
Arne (fra pkt. 6A), 16 Flemming, 17 Jørgen, 19 Gerda, 21 Ditte, 22 Jens, 24 Mette, 25 Jacob.  
 
  

1. Valg af ordstyrer 
På forslag fra bestyrelsen blev Sebastian valgt. 

 
2. Valg af referent / tonemester 

Dan var referent og Jacob tonemester. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at det er hus 14 - ikke 15 - der har et forslag 
under pkt. 6, a). 

 
4. Godkendelse af referat af fællesmødet onsdag den 21. august 

Godkendt. 
 

5. Punkter til beslutning: 
a) Beplantning af skråning – drivhus udgår - v. hus 1  

Tine redegjorde både for udgangspunktet for forslaget og for processen frem til 2. 
behandlingen, hvor der bl.a. var sket flg.: 
 
• drivhuset var taget ud  
• der havde været snakke med bofæller som opfølgning på debatmødet 
• Ditte havde fulgt op på sit spørgsmål om økonomien. Andre skulle have mellem 12-

20.000 for arbejdet, og det foreslåede projekt er dermed i den lave ende 
 

Mette foreslog en reduktion i beplantningen kombineret med en udvidelse til også at 
omfatte den østlige del ud for hus 15 (symmetri øst/vest) til en anslået pris på ca. 7.-
8.000, der kunne tages af kontoen for vedligeholdelse af fællesarealer.  

Efter en længere debat, der bl.a. omhandlede kommunens krav om enighed med 
nabobebyggelsen i f.t. den vestlige del og spørgsmålet om økonomien (kan vi gøre det 
uden at øge GEF'en? - Ja) var der enighed om at beslutte Tines forslag, men med den 
ændring inspireret af Mettes ændringsforslag, at "Bilag A: Engbeplantning" udgår til 
fordel for tilsåning med egnet frøblanding.  

b) Etablering af ”jubilæumsgruppe” 
Bestyrelsen lægger op til max 5 bofæller. Gruppens formål er at komme op med plan 
inkl. budget for afholdelsen. Denne plan afstemmes på cafe-møder og fællesmøder og 
bør være endelig godkendt inden generalforsamling i april 2020. Navne på kandidater 
kan evt. stiles til bestyrelsen inden dette fællesmøde. 
 
På mødet tilkendegav Jørgen, Ole og Jens, at de gerne ville indgå i gruppen. Og Nana 
- der ikke var med på mødet - vil måske gerne.  
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Der er dermed 1-2 (og der blev også åbnet op for 3) ledige pladser i udvalget. 
Fællesmødet opfordrede nye(re) bofæller til at melde sig. Og bestyrelsen opfordrede 
interesserede til at sende en e-mail til bestyrelsen.  

Ordstyreren henstillede til gruppen at mødes snarest og melde noget ud til bofællerne.  

6. Punkter til debat: 
 

a) Plantning af egetræ mod vest - forslag fra hus 14 
Arne henviste til det udsendte. Forslaget om en gave i form af et træ blev meget 
positivt modtaget. Arne snakker med Erik om inden 2. behandlingen at markere træets 
faktiske, fysiske placering i terrænet og melde ud, så vi ved selvsyn kan danne os et 
indtryk. Der skulle ikke være nogen problemer i f.t. høstmaskiner. 

 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 

 
a) Orientering fra Energnisterne  

Dan oplyste, at i det omfang, der er ændringer i tidsplan, rækkefølge m.v. i f.t. den mail, 
Mik har sendt ud, vil der snarest blive sendt en ny mail ud.  

b) Orientering fra bestyrelsen 
Vi har modtaget et ønske om et interview om seniorbofællesskaber fra Berlingske 
Seniormagasin. Der var enighed om, at vi jo netop ikke er seniorbofællesskab, så et 
vilkår for medvirken er, at vi har kendskab til hvilken vinkel, de vil give artiklen. Vi vil 
gerne bidrage til en artikel som eksempel på værdien af blandet sammensætning, men 
vil ikke fremstilles som eksempel på et seniorfællesskab. Ditte er kontakt, men vil pga. 
deres udgangspunkt gerne kunne trække en ældre bofælle ind også.   

 
Fredensborg kommune har inviteret til møde for grundejerforeningerne i kommunen. 
Jørgen vil gerne deltage pga. den nye affaldsordning, men der er plads til 3, så kontakt 
Jørgen, hvis du gerne vil med.  
 

8. Eventuelt 
 
• I forlængelse af Lottes mail om vaskeriet oplyste Dan, at der kommer reparatør i 

morgen (fredag d. 20.). Det vil formentlig få vaskeriet til at køre, men det kan være, at 
det bliver uden kortautomaten i første omgang. Flemming kunne oplyse, at det ikke 
længere er muligt at få den type kortautomat, vi har.  

• Der var også sket skade på opvaskemaskinen. Her kunne Flemming oplyse, at der 
kommer reparatør - også i morgen og som det første på ruten.  

• Der var snak om erstatnings-/forsikringsspørgsmål. Der er ingen tvivl om, at 
elektrikerne har begået en fejl, men Flemming havde fået indtryk af, at de måske ville 
prøve at krybe uden om ansvaret. Vi skal derfor gemme evt. dokumentation, hvis der 
skulle blive en sag ud af det. De, der har snakket med elektrikerne om, hvad der er 
sket, skal orientere Mik, som har kontakten til entreprenørerne, så vi kan få snakket 
med dem om ansvar og erstatning. Hvis opvaskemaskinen ikke står til at redde, fik 
Flemming mandat til at bestille en ny til levering hurtigst muligt.  

• Mette efterlyste ejeren til en lille, flettet vidjekurv, som var blevet efterladt uden for 
hendes hus.  

• Mette lægger 5-6 kaffesække, der blev brugt til sækkevæddeløb på trivselsdagen, ned i 
kælderen, så de er klar til næste løb. 

 
20/9-2019 dm  
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Spørgeskematest 
Kære alle, 
hermed, blot til orientering, svar på spørgeskematesten om høns. Det er blot til almen oplysning 
om, hvordan et spørgeskema kan se ud, hvis man vil anvende det til forberedelse af et punkt, som 
fællesmødet skal drøfte eller tage stilling til. Der findes alle mulige tænkelige indstillinger. Dette 
skema er indstillet til at være anonymt. Der er udsendt til bakkemails, og derfor kan et hus kun 
svare 1 gang. Det kan man vist også indstille sig ud af. 
Spørgeskemaer har masse af svagheder, men eftersom de alene er tiltænkt som redskab til 
udvikling af forslag og ikke til objektiv beslutningsstøtte, så går det nok. Skemaet var meget let at 
opsætte, systemet meget intuitivt. 
I forsøget blev det i øvrigt klart, at der er 3 bakke-mails, der ikke virker. Anonymiseringen gør dog, 
at man ikke kan se hvilke. Så hvis du opdager, at du ikke har modtaget mail med spørgeskema, så 
skal du nok sige det til den mail-ansvarlige. 

Kommentarer til spørgsmål 
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1:

 

 
Kommentarer til spørgsmål 2: 
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