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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 
Vejledning i jordvarmen d. 2. dec kl. 20.30 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn d. 23. feb. (stamgrp.1) 
Arbejdsweekend d. 28.-29. marts 
Arbejdsweekend d. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 4) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 5) 
Nytårsaften (stamgrp. 6) 
*Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves frokost 
eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver levering af fx 
pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
Tirsdag d. 14. januar 
Tirsdag d. 18. februar 
Tirsdag d. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 29. januar 
Torsdag d. 27. februar 
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17 juni 
2019 – bookinger: 

Tors. d. 5. dec. Kl.20.30 Film i fæ-huset 
Fred. d. 6. dec. massage i tv-rum 
Lørd. d. 7. dec. Hus 6 
Tors. d. 19. dec. Massage i tv-rum 
Tirs. d. 24. dec. Hus 3 
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. 22. februar hus 3 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 18. april hus 25 
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. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 8. 
december kl. 10 er stamgruppe 4: 
Hanne 7 
AD 
Mikkel + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Jens 
Jacob + Villy 
Maria 
Mikael 12 

 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Erik fylder 75 år mandag den 2/12, mens 
Mateo fylder 7 år fredag den 6/12 
Hjertelig tillykke til jer begge. 
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Biograftur:  
Kære bofæller 
Christian (6) og jeg har talt om at tage i 
biografen Trommen i Hørsholm og se det nye 
Final Cut af Apocalypse Now, lørdag d. 14/12 
kl. 18.00. 
Er der andre, som gerne vil med? 
 
Kh. Anders 
 
Tænk fra November 2019: 
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
  
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
Brugernavn hus24@bf-bakken.dk Password 
3050 
  
Kort om indhold:  
 Der er test af Vanilie stænger, termokander 
og flasker, robotstøvsugere, strygejern og 
trådløse ringeklokker  
  
Der informeres om  
Grøntsager med bitterstoffer er sunde, Det 
intelligente hjem er smart men usikkert  - 
samt lydbogs markedet. 
  
Der advares mod  
Udsalgsfælder 
 

 
 
Æbler:  
Så er juleæblerne - Bakkens egne dejlige 
pigeoner - spisemodne. 
Kom og hent. De ligger i frugtbakkerne 
under bordet på min terrasse (pas på I 
ikke glider, hvis den er våd!). De øverste 
1 1/2 bakke er anden sortering og de 
nederste 2 bakker er første sortering. 
Vi deler dem med min bofælle, en lille 
mus, der er velopdragen nok til at spise et 

par bidder af de samme to æbler hver 
dag (eller også kan den ikke lide 
skrællen), derfor smider jeg dem ikke 
væk. De små huller i 2. sorterings 
æblerne er fra ørentviste eller lign, der 
nåede at komme mig i forkøbet, inden jeg 
hver morgen samlede æblerne op for 
længe siden. 
Kh Mette 
 
      
Bogklubben på Bakken: 
Vi tager fat på ”Frank vender hjem” af 
Kristian Bang Voss. 
Vi mødes i det nye år... 
Kom og læs medJ 
 

 
 
 
Varme og kursus: 
Så har varmemestergruppen den glæde at 
kunne fremsende det materiale/pensum, som 
vi tænker vil blive gennemgået i en eller 
anden form på mandagens Jordvarmekursus. 
  
I kan læse det, hvis I lyster, eller bare troppe 
op og få det gennemgået. 
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Men det er vigtigt, at I løser jeres 
’hjemmeopgave’ i hver fyrgruppe inden på 
mandag: 
  
Den ansvarlig i hver fyrgruppe (se tabellen 
nedenfor), skal derfor sørge for at få snakket 
med fyrgruppen og fundet ud af, hvordan 
netop jeres fyrgruppe ønsker indstillingerne 
sat. Dvs. svar på spørgsmål som: 
  

• Hvornår er det OK varmt i husene? 
• Hvis I løber tør for varmt vand, 

hvornår sker det? 
• Hvornår vil vi have cirkulationen på 

det varme brugsvand kørende? 
(koster ca. 1,50 kr/time) 

Der gælder, at man jo altid bare kan sætte 
fuld skrue på varmen. Så er man sikker på 
ikke at fryse. Men til gengæld bliver det dyrt! 
Det er denne balanceøvelse, som den 
enkelte fyrgruppe skal mestre. 
  
Jo lavere fremløbstemperaturen er des bedre 
økonomi – specielt for høje 
fremløbstemperature er meget dyre. 
  
Så nogle gode råd/retningslinjer for at få 
bedst mulig varmeøkonomi er: 
  

1.                   Begræns cirkulation 
af det varme brugsvand mest 
muligt 
2.                   Brug alle husets 
radiatorer og sæt dem på ’2’ i 
kolde rum og ’3’ i de varme. 
3.                   Få udskiftet de 
gamle, små1-plansradiatorer med 
større 2- eller 3-plansradiatorer 
4.                   Sæt varmekurverne 
ned indtil det bliver lidt for koldt i 
husene, og så sæt dem en tand 
op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarlige i hver fyrgruppe: 
  
Fyrgruppe Ansvarlig 

1-3 Anders 
4-6 Christian (6) 
7-8 Ole 

9-11 Helge 
12-14 Erik 
15-17 Flemming 
18-20 Johan 
21-23 Luis 
24-26 Jacob 

27 Mik 
  
  
Vi ser frem til at ’hygge’ med jer på mandag, 
Søren, Christian (6) og Mik 
 
Natur-almanakken:  
December kommer af decem, der betyder ti 
på latin. December var den tiende måned i 
den gamle romerske kalender. 
 

 
 
Dompappen spiser frø fra løn, ask og 
rønnebær – og kommer også 
til foderbrættet med sit røde bryst. Et 
gammelt sagn fortæller, at dompappen 
prøvede at trække torne ud af Jesu 
tornekrone. Da faldt et par dråber blod på 
dens bryst – og farvede det rødt. 
 
1. december:  
Tak til stamgruppe 3 for en hyggelig 
eftermiddag. Både hvid glÕgg og vafler bare 
forsvandt. 
Nu er træet og fælleshusset klar til en dans 
eller fem den kommende måned. 
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Til børn og nysgerrige sjæle: 
I denne bog kan du/I rejse ganske gratis på 
julebesøg i hele verden. 
God turJ 
KH Johanne 
 
 
Ekstra billet til Sara Omar: 
Jeg har en ekstra billet til Louisiana Live 
tirsdag aften. Er der nogen, som har lyst til at 
følges med mig?  
Kh Lene 
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Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde tirsdag d. 19 
november 2019 
 
Til stede: Hus 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 st 
  
1.  Valg af ordstyrer 
Sebastian blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Karen Sofie blev valgt som referent, og Lise 
blev valgt som tonemester.  
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde d. 21 oktober 2019. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
5. Punkter til beslutning.   
a) Plantning af egetræ mod vest ved hus 14: 
Afmærkning har været sat, og stedet er 
hermed besluttet. Plantningen kommer først 
til at foregå til foråret. 
 
6. Punkter til debat 
a)  Debat om affaldsordning:   
Jørgen gennemgik sit oplæg, udsendt 29 
oktober. 
Vi kommer ikke til at producere mere affald, 
selvom vi skal lave affaldssortering – det nye 
er, at vi også skal sortere metal og plast.  
Kommunen har foreslået central placering, 
idet tømning skal forgå ved en vej, men 
kommunen vil godt bløde op for, at 
affaldssorteringen evt. ikke skal være centralt 
placeret i bofællesskabet, hvis det er det, vi 
beslutter. 
Den billigste løsning er den centrale løsning. 
Restaffald incl. bio skal/kan være i vores 
eksisterende skraldespande. 
Jørgen har et møde med kommunen d. 2. 
december. Vi har fået forlængelse af 
kommunens for frist for afklaring af 
placering. 

 

Herefter debat, der bl.a. indeholdt 
følgende: 
• Vi skal være obs. på plast – bofælles 

erfaring er, at det fylder meget mere, 
end vi tror. 

• Bioaffald skal indtil videre sorteres 
sammen med restaffald. Derfor 
kommer der formentlig senere 
yderligere tiltag til sortering, og det 
bør vi allerede nu tænke ind. 

• Det er vigtigt, at vi først prøver/øver 
os i at sortere bio/restaffald i vores 
eksisterende skraldespande ved 
fyrrummene og central opsamling af 
plast, metal og pap ved fælleshuset, 
før vi kaster os over andre løsninger. 

• Hvad er økonomien hvis der evt. skal 
tømmes ved fyrgrupperne? Hvad 
koster det for tømning centralt og ved 
hver frygruppe? 

• Sortering er kommet for at blive, så 
skulle vi senere overveje den model, 
hvor sorteringen kan graves ned? 
Hvad vil det koste hvis der graves 
mere end 1 ned? Kan alt affald graves 
ned? 

• Vi skal tænke langsigtet.  
• Hvad koster den nye sortering i 

forhold til nu? 
• Vi bliver overraskede over, at der ikke 

er ret meget restaffald tilbage, når vi 
har sorteret. 

• Kunne være godt med et 
sorteringsanlæg ved gården, et midt i 
og et ved fælleshuset. 

• Kunne vi kompostere vores egen 
bioaffald? 

• Vi skal alle tænke over vores måde at 
sortere og aflevere eget affald på. 
Fællesområdet bag fælleshuset er ikke 
til eget pap etc. 

• Vores fællescontainere er 
underdimensionere, bør kunne rumme 
alt vores affald også privat affald fra 
fx ved konfirmationer etc. 

• Der er ikke planlagt container til 
restaffald i fælleshuset. 

 
Udvalget arbejder videre. 
Der vil blive indkaldt til cafemøde 28/11 
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b) Brugen af smartphones/tablet o.l. i 
fælleshuset:  
Oplæg ved Anders: 
Har få gange oplevet at der før eller efter 
fester/sammenkomster/arr. i fælleshuset har 
været en, der har fundet en tablet/skærm frem. 
Kunne nej til skærme udvides til slet ikke at 
blive brugt i fælleshuset ved 
arrangementer/fester, spisning?  
Kunne vi gøre fælleshuset til, at det er her, vi 
snakker sammen. 

 
Herefter debat hvor der blev udvekslet 
forskellige synspunkter og dilemmaer. 
Børnefamilierne blev opfordret til at 
fortsætte drøftelserne og evt. komme med 
et oplæg til videre overvejelser på et 
fællesmøde. 
 

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, 
interessegrupper og opfølgning på opgaver  
a) Orientering fra energnisterne: 
Byggemøde i morgen (20/11). 
4-5 fyrgrupper får nok deres skur tilbage 
denne weekend. Der kommer besked. 
Der kommer flere på besøg for at høre om 
jordvarmen/bæredygtighed, bl.a. tidligere 
bofællebarn fra hus 23 (Sigurd). 
Suzan orienterede om, at der efter 
jordvarmeprojektet er gang i et opfølgnings- 
projekt om ny/genanlæggelse af fårefoldene 
og hestefolden, og der kommer et tilbud og et 
estimat herpå.  
 
b) Orientering fra bestyrelsen:  
Intet nyt. 
 
8. Eventuelt  
a) Torben, hus 19, opfordrer til et nyt køkken 
i fælleshuset. Synes det er for nedslidt og for 
uhensigtsmæssigt. Opfordrer til at bestyrelsen 
tager det op som punkt. 
 
b) Søren fortæller, at Gården st. og 1.sal har 
snakker om anlæggelse af have.   
De udtrykker usikkerhed om, hvor helt 
nøjagtigt skellet er, og hvordan de skal 
forholde sig til 2 store træer, der skygger 
meget og måske står i skel. 

Bofæller fortæller, at der er tinglysning for 
skellet – brug det. 
Nogle bofæller udtrykte, at hvis træerne står 
på gårdens grund – så kan de bare fælde 
træerne. 
Hvis de står i skellet, så kan gården også 
fælde dem, da der ikke må stå store træer i 
skel. 
Der var opfordring til, at bofællesskabet er 
”medgørlige” overfor gårdens ønsker.  
Opfordring til at gården spørger 
bofællesskabet, hvis de gerne vil fælde 
Mirabelletræet, da det er et meget smukt træ. 
 
c) Jørgen orienterer om jubilæums gruppen: 
Godt arbejde i gruppen – der kommer 
spørgeskema for at finde konsensus for 
gruppens videre arbejde. 
 
 
/Hus 8 
 
 
 
 
 
 


