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Dagsorden for Fællesmøde 

torsdag den 27. februar 2020 kl. 20.00 
 

 

1. Valg af ordstyrer 
 
 

2. Referent og tonemestre 
Det er hus 10’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er hus 
11'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 onsdag den 29. januar (se s. 3-4).  
 

 

5. Punkter til beslutning 
a) Ny affaldsordning v. Jørgen (se s. 6) 

 
 
6. Punkter til debat 
a) Anskaffelse af brugt flygel til fælleshuset v. Dan (se s. 7) 
b) Ændring af kontakterne i kælderen v. Anders (se s. 8) 
c) Poster til ny 5 års plan (se s. 9) 
d) Ny ovn i fælleshuset v. Erik (se s. 10-13) 
e) Reetablering af fårefolde v. Suzan (se s. 14-22) 
f) Forslag til restaurering/nyetablering af fårefolde v. Tine, Johan og Mikkel (se s. 23) 

 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
a)   Orientering fra bestyrelsen 
b)   Orientering fra jubilæumsgruppen 
 
 

8. Eventuelt 
 

 
 

 

 

Vel mødt – bestyrelsen 
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 Referat fra fællesmøde onsdag den 29. januar 2020 
 
I mødet deltog: 
Hus1: Anders, hus2: Peter, hus 3: Sebastian, hus 4: Dan, hus 5: Annelise, hus 6: Christian, 
hus 7: Ole, hus 8: Kim, hus 9: Helge, hus 10: Torben og Susan, Hus 11: Mik, Hus 14: Lene, 
hus 16: Hjørdis og Flemming, hus 17: Jørgen, hus 18: Eva, hus 22: Lise, hus 23; Sara, hus 
24: Mette, hus 25: Jacob, hus 26 st.: Søren 
 
1. Sebastian blev valgt som ordstyrer 
 
2. Referent: Ole, tonemester: hus 9 
 
3. Godkendelse af dagsorden: Punk5 5a til beslutning af  ny affaldsordning blev efter forslag 
fra Erik og i samråd med Jørgen og bestyrelsens accept  flyttet ned som et debatpunkt. 
 
4. Referatet fra fællesmødet den 19. nov. 2019 blev godkendt. 
 
5. Punkter til beslutning: brugen af smartphones/Tablets mv. i fælleshuset. 
Forslaget, som fremgik af Fællemødebakkanalen fra den 26 januar side 7 og 8, var en 
opdatering med småjusteringer af det gamle forslag efter drøftelser i gruppen af 
børnefamilier som ”et kodeks for samvær i fælleshuset” - ikke regler, blev det pointeret af 
Anders, som kommenterede forslaget. 
Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at de to sidste linjer blev omformuleret for at 
fremme forståelsen. Forslagets side 2 linier, som altså skal omformuleres, lød: 
”PS. Hvis man ønsker at inddrage lidt ældre bofæller som fx tegne-onkel eller lege-tante, 
kræver det forudgående samtykke” 
 
6. Punkter til debat 
Affaldsordningen 
 Spørgsmålet gik ifølge Jørgen primært på, om der skulle være et eller flere centralt placeret 
affaldsområder, og hvor de skulle placeres. 
Alle indlæg pegede entydigt på, at en placering ved fælleshuset, evt. som en udbygning af  
 
det nuværende, var at foretrække, mens der ikke var stemning for alternativt at anlægge et 
nyt affaldsområde øst for P-pladsen med henvisning til længere afstand til fælleshus og øvrig 
bebyggelse samt mulige risici ved at krydse P-pladsen. 
Jørgen, Flemming og Luis fremlægger konkret forslag til løsning på den korte bane til næste 
fællesmøde, mens andre bofæller er uvelkomne til at deltage i udformningen af den nye 
ordning på den længere bane gældende fra 2023 gerne ihukommende det trendy slogan om 
at affaldssortering starter i hjemmene. Fra engang i 2023 vil kommunen bl.a.  ikke mere 
foretage tømning af de decentralt placerede affaldsstativer  i bebyggelsen. Derfor. 
 
Nye Folde og manifold beskyttelse (For de ikke-indforståede er ”manifold” her de nye 3 
brønde på marken til jordvarmen) 
Mikkel som repræsentant for fåregruppen og Suzan som repræsentant for jordvarmegruppen 
fremkom med forslaget som illustreret fremstod på de sidste sider i den aktuelle 
fællesmødebakkanal. 
På skitsen var forslag til etablering af nye og genetablering af gamle folde anført. Ifølge 
Suzan var det dog kun etablering af de gamle fårefolde, der skulle diskuteres. Her gik mange 
indlæg på, at der var skitseret alt for mange, ligesom der udspandt sig en længere 
diskussion om, hvilke pæle, der i givet fald skulle benyttes. Pæne egepæle – med og uden 
bark - havde været på banen, men de var mindre holdbare end de vanlige 
trykimprægnerede, og Peter Sømand pegede på at alm. galvaniserede vandrør kunne være 
en bedre løsning. Suzan havde fået et tilbud på 600 m fårehegn lydende på kr. 50.000,- plus 
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moms for levering og opsætning på fårefoldene markeret med sort på skitsen. 
Nedgravningen af pæle kunne være dyr og problematisk, men Søren mente, at vi sagtens 
selv med ham som anfører kunne banke de pæle i jorden. Suzan opsætter tilmeldingsliste 
for pælebankere. 
En helhedsplan for området blev sammen med en samlet indstilling fra fårefolket efterlyst. 
Fåregruppen blev derfor opfordret til snarest at fremlægge en fremtidig opdeling af foldene, 
så man kan komme videre med sagen. Uafklarede punkter – herunder også finansieringen – 
var der nok af, så der er nok at tage fat på, før punktet kommer på dagsordnen igen 
forhåbentlig i en lidt mere gennemarbejdet udgave. 
 
5 års planen 
Helge gennemgik 5-årsplanen, hvor det resterende råderum udgør kr. 345.000 som efter 
allerede vedtagne budgetterede udgifter til færdiggørelse af svellemuren mod nord på kr. 
19.119 og asfaltarbejde. På P-plads til  kr. 200.000 udgør kr. 219.119 til fri leg. 
Som eksempler på mulige ”5-årsprojekter” nævntes  både opgradering af vaskeri og køkken 
– eksemplificeret med henholdsvis ny tumbler og ovn  ligesom en forbedring af fælleshusets 
akustik kan tiltrænges. Endvidere har  bestyrelsen drøftet påtrængende opgaver, som kunne 
komme på tale Bofællerne blev opfordret til at komme med idéer/ønsker til anvendelse af det 
resterede råderum i bl.a. Bakkanalen, så vi kan forholde os til problematikken og vurdere, 
om de kr. 90.000, der årligt et afsat til 5-årsplanen i budgettet, skal forhøjes, hvilket kan få 
konsekvenser for GEF’en. Det skal der tages stilling til på næste fællesmøde. 
 
Ny madras i børnerummet 
Et brev fra Bakkens børn med ønske om en rullemadras til børnerummet fra sept. 2019, 
havde forputtet sig i formandens lomme. Nu var det med beklagelse og undskyldning sat på 
dagsordenen, selvom ingen børn siden september havde spurgt til, hvordan det gik med 
madrassen. 
Den ville koste ca. kr. 5000,-, men enden blev, at sagen passende kunne tages op som 
første opgave i det børneråd, der ifølge Jacob (25) og Søren er på trapperne. 
 
7. Nyt fra 
Formanden henledte opmærksomheden på de nye vejskilte, der nu gelejder folk til Bakken, 
hvilket er godt, selvom der på et af dem mangler en pil 
Mette gennemgik fåregruppens udførlige regnskab. Det havde været nødvendigt at 
indkøbe hø for kr. ca. kr. 5000, afholdt af jordvarmeprojektet, som havde lagt beslag på 
hømarken. 
Kim, som var oprigtig bekymret for, om fårene nu fik mad nok, forudså, at ”udensogns” 
indkøb af hø også kunne blive nødvendigt i indeværende år. 
 
8. Eventuelt 
Peter varslede, at en 26 år gammel film om livet på Georg Stage, som han havde fået 
fingre i - om det ellers lykkedes at overfør den fra hans telefon til fælleshusets storskærm - 
ville blive vist efter fælleshusspisningen fredag 
Søren henledte opmærksomheden på sæbekassebil-løbet i Humlebæk i maj/juni. 
Muligvis ville han søge om et beløb hertil særskilt eller under budgetposten ”kultur”. 
Jørgen opfordrende BB’s græsklippere til at feje det møgbeskidte stræde og P-plads, 
nu græsklipperne – i hvert fald indtil videre - var sluppet så nemt om ved snerydning. 
Mette og Sebastian orienterede om, at stamgruppen snart ville udsende 
sammenskrivningen af in-put fra trivselsdagen på Lilleskolen - evt. som oplæg til et 
cafémøde. 
 
Med dirigentens accept 
 
Ole – 1. februar 2020   
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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 20 

 

Til stede 

Torben, Jørgen, Mette, Jacob 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 27.2, der blev godkendt med mindre 
justeringer. Jacob finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Varmeudgift på gården 

Torben orienterede. 
 
Pkt. 6 – Affaldshåndtering – Praktisk implementering (Jørgen) 

Jørgen orienterede – punktet kommer til beslutning på næste fællesmøde. 
 
Pkt. 7 – 5 års plan. 

Bestyrelsen har opsummeret diverse punkter til 5 års planen og sendt dem videre til 5 års gruppen. 
. 
Pkt. 8 – Årshjul - Økonomi 

Punktet blev udskudt. 
 

Pkt. 9 – Manglende deltagelse i arb.weekender 

Vi laver igen, igen en opfordring til ALLE bofæller om, at de leverer de aftalte 4 dage pr. år.. 
Dels er det vigtigt, for at vi kan vedligeholde vores alle sammens bofællesskab og dels er det vigtigt 
for vores samhørighedsfølelse som bofæller. 
 

Pkt. 10 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 

Intet nyt under dette punkt. 
 
Pkt. 11 – Evt. 

Intet under dette punkt 
 
 
Referent:  
Lise 

 
OBS!  Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. marts 2020 kl. 20.00. 
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Som grundlag for en beslutning, har skraldeudvalget gennem et par 
måneder udsendt en række notater med observationer og tanker, 
som bofællerne har kunnet studere og kommentere. 

Nærværende oplæg er udledt af bofællernes tilkendegivelser på de 
sidste par fællesmøder samt det cafémøde, hvor den fremtidige 
skraldesorterings fordele og ulemper har været debateret. 

Den overvejende holdning syntes at være, at bofællesskabet fortsat 
kun bør have en centralt beliggende affaldsplads, som skal ligge i 
fælleshusets nærhed.

Det ligger fast, at bofæller fra senest midten af 2020 skal sortere 
restaffald i plast, metal og organisk affald.

Organisk affald kan indtil videre anbringes i affaldsstativer, der 
placeres i eller nærved fyrgruppernes skure, mens plast og metal 
skal i de nyanskaffede containere, der indtil videre placeres bag 
fælleshuset, hvor der fortsat også er plads til nuværende papcon-
tainer samt til en eller to nye containere til organisk affald fra fæl-
lesspisning.

Fra 2023 skal alt affald fra fælleshus og boliger dumpes centralt.

Forslag A.
Inde bag nuværende indhegning placeres nye containere til plast og 
PHWDO��KYRU�DYLV��RJ�ÀDVNHFRQWDLQHUH�VWnU�L�GDJ��'H�À\WWHV�GHUIRU�WLO�
GHW�ÀLVHDUHDO��GHU�DQO JJHV��KYRU�QXY UHQGH�NRPSRVWKROGHUH�HU�
placeret. Komposten rykkes et par meter mod syd, så den også er 
WLOJ QJHOLJ�IUD�GHQ�Q\H�ÀLVHEHO JQLQJ�

Forslag B
6RP�$��LGHW�DYLV��RJ�ÀDVNHFRQWDLQHU�À\WWHV�¡VW�IRU�S�SODGVHQ�L�GHW�
hak, hvor jordvarmeentreprenøren har haft sin værktøjscontainer 
stående. 

Anlægsomkostninger i forbindelse med den nye affaldssortering 
bliver minimale og bofællesskabet får 2 år til at udtænke planen 
for en permanent løsning. Den kunne f.eks. lokaliseres i volden bag 
p-pladsen, såfremt bofællesskabet beslutter at bruge arealet øst for 
fælleshuset til andre formål.

Indstilling
Affaldsudvalget indstiller til fællesmødet, at A eller B besluttes, og at 
udvalget herefter fortsætter med at udvikle en permanent løsning, 
der skal kunne fungere fra 2023, hvor alt affald - inklusiv organisk 
restaffald - skal dumpes centralt.

Endvidere anbefaler udvalget, at den fragmenterede affaldssorte-
ring i fælleshuset iværksættes via en kreativ bofælle, der kan påtage 
sig ansvaret med at udtænke et godt system og anskaffe de dertil 
fornødne rekvisitter og spande.

Venlig hilsen affaldsudvalget ved Luis, Flemming og Jørgen

BESLUTNINGSOPLÆG TIL BAKKENS NY SKRALDEORDNING
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Flygel i fælleshuset? 

Nogle af Ole og Hannes gode venner er ved at flytte fra deres hus til en mindre lejlighed, og er 
derfor ved - med blødende hjerte - at skille sig af med bl.a. dette flygel, som har været i deres og 
familiens eje i mange år. De har indrykket denne annonce på FB: 
 
Et flygel søger asyl... 
Et virkelig velspillende (pianist medfølger 
ikke!) trekvartstort flygel søger et nyt 
kærligt hjem inden 15. april. Vi 
har sat prisen til kr. 8.000, men beløbet er 
ikke vigtigt. Det vigtigste er at finde nogen, 
der vil sætte pris på det og passe på det. 
Bålet er et alternativ, der ville være synd og 
skam! 
 
Et virkelig godt halvstort flygel fra en af 
Hornung & Møllers gode perioder. Flyglet er 
fra 1915 og har serienummer 23605. 
Holder stemningen formidabelt og er vel 
vedligeholdt. Mål: L 190 B 141  
 
Bolette & Ole Bergmann  
 
De var oppe til vores sangaften, og kunne ikke tænke sig noget bedre sted end fælleshuset til det. 
De er sikre på, at vi både ville sætte pris på det og passe på det. Jeg har d.d. været ovre hos dem i 
Sørup for at kigge på det, og kan bekræfte, at det både er velspillende og vel vedligeholdt. Jeg 
forstod også på dem, at hvis vi er interesseret, er de indstillet på, at de 8.000,- kan være incl. 
udgiften til transport af flyglet, som jeg ikke ved hvad koster, men som nok andrager en 3-4.000,-.  

Da sagen er lidt under tidspres, vil jeg foreslå følgende procedure: 

• Forslaget kommer til debat på førstkommende fællesmøde 
• Hvis der ikke er overvejende stemning her, er forslaget væk, og vi glemmer alt om det 

generøse tilbud 
• Hvis der er overvejende stemning for forslaget, får vi bofællesskabets klaverstemmer, der 

også er uddannet instrumentmager til at vurdere instrumentets stand 
• Hvis han siger god for det, kommer forslaget - af hensyn til den stramme tidsfrist - til 

beslutning på et ekstraordinært fællesmøde 

Kh Dan 
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Anders Rehfeld 
 

lør. 8. feb. 11.32 (for 10 dage 
siden) 

 
 

 
til Bakkanalen, bestyrelsen 

 
 

Forslag til debat: 

 

De sidste mange gange jeg har været i kælderen, har jeg tændt for et slukket ventilationsanlæg. 
Såfremt vi gerne vil slippe af med fugt og skimmelsvamp i kælderen, ville jeg foreslå at kontakterne 
ændres, så det ikke længere kan slukkes, men så man derimod kun kan skrue ned for styrken ved 
lydgener. 

 

Kh. Anders, hus 1 
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Poster til ny 5 års plan  

Bestyrelsen har drøftet en række emner til den nye 5 års plan. 

Disse emner skal sammen med diverse andre forslag motiveres, specificeres, konsekvens- og 
prisberegnes med et anslået ca. beløb, inden de kan indgå i den prioriteringsrækkefølge, som 
fællesmøderne løbende skal vurdere og justere i forhold til bofællesskabet aktuelle behov og 
økonomi. 

Afledt af ny affaldsordning 
Udvidelse af nuværende affaldsplads ved fælleshus og/eller ny containerplads øst for p-plads. 
Hvis affaldsplads flytter mod øst, konverteres arealet bag fælleshus til andre formål, eksempelvis 
opbevaringsplads til bofællesskabets arbejdsredskaber, samt f.eks. skure til diverse formål mv. 
Justering af køkkenindretning som følge af affaldssortering. 
 
P plads  
Reparation af kantning og ny asfaltbelægning, beskiltning og afmærkning 
Renovering af fælleskøkken 
Skabe og låger 
Nyt Komfur 
Køkkenmaskiner mv. 
Vaskeri 
Diverse nyanskaffelser/tørretumbler, f.eks. 
  
Vand til land 
Tilgængelighed og brug af vestareal optimeres via stiforbedringer samt dræning til sikring af får, 
fodbold og fællers færden.  
  
Optimering af fælleshuset 
Akustisk regulering  
Bedre belysninger 
Bedre ventilationssystem 
Nyt gulv i spiserum 
Etablering af overnatningsrum på 1. sal 
Etablere opholdsfunktioner på del af balkonen over spisesal 
Reetablere musikrum med frisk luft, nødudgang og lydisolering 
Bygge væksthus til urter og grønsager op af fælleshusets gavl mod syd 
Renovering af tagkonstruktion samt evt. fjerne overflødig skorsten 
  
Fælleshustorv 
Optimere fælleshustorv med nye borde/bænke/pejs/lege- og kunstinstallationer 
  
Optimering af strædeforløb 
Udskifte dårligste rønnebærtræer 
Justere og supplere strædebelysning 
Erstatte nedslidte plantekasser med en kønnere og mere funktionel løsning 
Forbedre strædets afgrænsninger og kantning med sten samt ny asfalt  
  
Bedre cykelparkering 
Overdækninger til cykler i forbindelse m fyrskure og/eller bag fælleshus 
 



  

 

 

Ny ovn 
Forslag til debat på kommende fællesmøde. 

 
Hermed kommenteret pixiudgave af Brønnums tilbud på Hounö og Rational EL- kombiovne. 
Alle priser ex.moms. 
 
Hounö CPE 1.10 touch. 26A     kr 51.290 / 91.125 (listepris) 
Dysedamp. Touch panel. Fuldautomatisk rengøring. 
Udskifteligt kalkfilter inkluderet. Anvender flydende rengøringsmidler. 
Dansk producent. 4 års garanti 
 
Hounö KPE 1.10 touch 26A     kr 69.300 / 99.000 
Dampgenerator + dysedamp.Touch panel. Fuldautomatisk rengøring.     
 Udskifteligt kalkfilter  inkluderet. Anvender flydende rengøringsmidler. 
Dansk producent. 4 års garanti. 
 
Rational CMP 10.1  32A     kr 56.413 / 78.352 
Afkalkningskit til tabs        kr   6.436 
 Dampgenerator + dysedamp. Drejeknapper. 2 lags  glasdør. 
Automatisk rengøring. Anvender flydende rengøringsmidler. 
Tysk producent. 2 års garanti. 
 
Rational SCC 10.1  32A     kr 68.173 / 97.390 
Dampgenerator +dysedamp. Touch panel. 3lags glasdør. 
Anvender udelukkende fsk slags tabs til rengøring og afkalkning.  
Tysk producent. 2 års garanti.   
 
Ovnkapacitet 
Nuværende ovn har 12 stik x 6,8 cm. Altså 12 ribber med en indbyrdes afstand på 6.8 cm. 
Afstanden mellem ribberne er for kort til bagning m.m., hvilket betyder, at ovnens kapacitet i 
praksis kun er på max.6 bageplader/bradepander eller 6x2 porcelænsfade.  
De foreslåede ovne har som udgangspunkt 10 stik x 6,5 cm, men med 8 stik x 8,5 cm som 
tilvalgsmulighed. Hvilket tilrådes, idet ovnenes effektive varme-/dampteknologier gør det muligt at 
udnytte alle 8 ribber og dermed øge kapaciteten til max. 8 bageplader/bradepander eller 8x2 
prorcelænsfade.  
 
Indføring af bradepander  m.m. 
Foregår på langs i modsætning til nuværende ovns tværgående indføring. Måske lidt vanskeligere 
at håndtere, men med flere fordele i form af pladsbesparelse - smallere ovn og smallere låge åbnet 
ud i rummet. Energibesparelse når lågen åbnes. Desuden muligt at hænge gastro stålkar til 
madlavning direkte ind på ribberne. Der er frit valg mellem højre-eller vensterhængt låge.  
 
Programstyring 
Alle modeller kan bruges forholdsvis simpelt eller mere avanceret. Og har mulighed for såvel 
manuel styring som automatisk styring af forudprogrammerede tilberedningsprocesser.  
 
Rengøring og afkalkning 
Alle modeller  har indbyggede rengørings- og blødgøringsprogrammer med automatisk eller 
fuldautomatisk styring. Hounø ovnens udskiftelige blødgøringsfilter skal antagelig udskiftes 2-3 
gange årligt. Et filter med en kapacitet på 1500 L vand med hårdhedsgrad 15-17 koster 1000 kr + 
moms. Rational ovnene har ikke udskiftelige blødgøringsfiltre. De bruger i stedet 
blødgøringstabstabs, hvilket er væsentlig billigere.  
 
M-hætte. 
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Indbygget, kondenserende M hætte kan tilkøbes, hvilket tilrådes. Det kræver ikke  
udendørstilslutning, som på nuværende ovn. Levering af ovn med påmonteret M-hætte er 
væsentlig billigere end ved efterfølgende montering af M hætte.  
 
 
Understel og bageplader. 
Nuværende understel passer ikke til nogen af ovnene. Der skal købes nyt. 
Vores bageplader og bradepander kan genbruges. 
 
Håndværkerudgifter og levering m.m. udenfor tilbud 
El-installationer ca. 6000 kr: Ny sikringsgruppe til 25/32 A og nyt kabel til grovkøkkenet.  
VVS installationer ??: Afkoble gasforsyning, forberede vandtilslutning og opgradere afløb til 50mm.  
Levering, montering og opstart af ovn: ca. kr  5000 
Bortskaffelse af gl. ovn ved leverandør, hvis vi ønsker det: ca.kr 900,  
 
Strømforsyning i fælleshuset 
Vi har ialt 63 A til rådighed i fælleshuset. Det skulle være tilstrækkeligt. Om det så også rækker til 
samtidig brug af sauna, har jeg ikke umiddelbart svar på. Jordvarmepumpen har sin egen 25A 
strømforsyning.  
 
Beslutningsproces 
Tilbuddet er gældende i 30 dage. Afhængig af ovntype og tilvalg kan der være en leveringstid på 2-
3 uger. Den gamle ovn kan bryde helt sammen når som helst, så jeg vil meget opfordre til at bruge 
tiden inden fællesmødet til at få vendt så mange hjørner af ovnspørgsmålet som muligt, så vi kan 
få truffet en beslutning senest primo marts.   
 
For selvsyn og uddybende info: 
Brønnums showroom:  Ellekær 10, Herlev.  Rational og Hounö ovne.  
Producenternes hjemmesider: Brochurer, tekniske specifikationer, brugs- og installationsvejlednig. 
Leverandørers hjemmesider, især: 
Bendt Brandt: Rational ovne 
Ken Storkøkken: Hounö ovne  
 
Erik 
 



 
 

 
 
 
  

Ellekær 10 | DK-2730 Herlev | Tlf.: +45 4488 8400 | mail@bronnum.dk | www.bronnum.dk 
CVR-nr: 34350612 | Kontonr. 4183 3015 111518

 

 

Bofællesskabet Bakken 
Fælleshuset 
Bakken 27 
3050 Humlebæk 
 
Att.: Erik Vang Andersen 

Tilbud fremsendt til: 
 
E-mail: hus13@bf-bakken.dk 
 

  
 

  

 
 
 
TILBUD T0042239   Herlev, den 13. februar 2020 
Vor ref.: MW/KHO 

 

Vedr.: Ovne 

Med henvisning til samtale med Michael Wiberg, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende vores tilbud 
som beskrevet herunder. 
 
Vi gør opmærksom på at alle priser er tilbuds-, netto- eller aftalepriser, medmindre rabatsats er angivet. 
 
Betaling: Efter nærmere aftale. 

 
Gyldighed: 
 

Tilbuddet er gældende 30 dage fra d.d. 
Herefter forbehold for evt. prisreguleringer. 
 

Leveringstid:  Efter nærmere aftale. 
 

Montage: 
 

Ekskl. udføres billigst efter regning. 

Salgs- og 
leveringsbetingelser: 

Den samlede pris er ekskl. moms og gælder jf. tilbud. 
Se i øvrigt vedlagte salgs- og leveringsbetingelser.  

 
Vi håber vedlagte har interesse, og skulle der ønskes yderligere information, kontakt venligst 
Michael Wiberg, mobil +45 4019 8683, eller undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
OLUF BRØNNUM & CO A/S 

  

 
 

Karen L. Holm   
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13. februar 2020   
Vor ref.: T0042239  - MW/KHO   

Bofællesskabet Bakken   

\\Bronnum.dk\dfs\Alle\TILBUD\2020\T0042239\T0042239 Tilbud.docx 2 

TILBUD 

A - Forslag 1  

Pos. 1.1  

1 stk. Kombidamper HOUNÖ type CPE 1.10  
Visual Cooking. Udført i rustfrit stål.  
Indstiksstativ med plads for 10 x 1/1 GN, skinneafstand 65 mm. 
Dampteknologi: dysedamp. 
Reverserende blæser sikrer perfekt tilberedning. 
Blæsermotor kan indstilles i 9 trin. 
Valgfri dør hængsling, venstre (standard) eller højre. 
2-delt indstik. 
Timerfunktion med ur, dato og timerstart. 
Manuel fugttilsætning. 
Forvarmning op til 300°C. 
2-trins dørhåndtag giver maksimal sikkerhed. 
Varmeafvisende ovndør (max. 65°C på ydersiden). 
IP X5 beskyttelse. 
Kabinet og ovn rum i AISI 304 rustfrit stål. 
Let aftagelig og udskiftelig dørpakning. 
Forskellige spændingsvarianter. 
Bordmodel forberedt til understel. 
SmartTouch® display. 
Hukommelse til 500 opskrifter (hver med 15 trin). 
Kogebog med forudprogrammerede opskrifter. 
CombiWash® fuldautomatisk rengøringssystem. 
Integreret håndbruser. 
Manuel eller automatisk nedkøling. 
Automatisk fugttilsætning. 
Stegespyd, udvendig placering. 
RackTimer® 
CombiNet® 
HACCP kvalitetskontrol. 
USB tilslutning 
Automatisk servicediagnosesystem 
Tilberedningsfunktioner: 
Varmluft (30-300°C) 
Kogning med dysedamp (30-130°C) 
ClimaOptima® automatisk fugtstyring (70-300°C) 
CombiSmart® fugtstyring i 10 trin (30-300°C) 
SmartChef® 
Cook & Regen (30-180°C) 
Raskning (30-40°C) 
Delta-T 
Cook & Hold 
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Kære Bofæller 
Efter jordvarmen skal vi ha reetableret de ødelagte fårefolde – de øvrige fårefolde trænger også til nye pæle og 
hegn. Typisk en opgave vi løser på arbejdsweekender - men måske er tiden til at vi indhenter hjælp til det meget 
tunge arbejde? 

Hvem ud over Søren mener deres krop kan løfte opgaven? – og vil stille deres krop til rådighed? 

 Jeg kan som Søren Jeg kan lidt Jeg kan ikke Andet input 
Hus     
1     
2     
3     
4     
5     
5a     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26,st     
26,1     

 

 

Andet input kan være: 

Betale et firma for at få sat pælene i – eller som total projekt , lej maskiner, jeg har en ’ven’ der vil gøre det for mig  
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Nedenfor tilbud ex. moms fra Hans Erik Nielsen,Karlebo Hegnet,Mobil 23307920 

Opsætning af ca. 600 lbmeter( incl. opdeling) med dyrehegn 1 m.højt med 1 rk. eltråd øverst. 
Stolper 12 cm.ø nedbankes ved hjørner,knæk og led. 
Mellemstolper 8 cm.ø nedbankes pr. 4 m.  Alle stolper i tryk.imp.fyr Kl.A. 
Materialer.- i alt     
20 stolper 12 cm.ø a`135 kr.                                                        2700,- 
130 stolper 8 cm.ø a`57 kr.                                                          7410,- 
6 ruller dyrehegn 1 m. højt a`1800 kr.                                     10800,- 
(kraftig kvalitet a`2700 kr. pr. 100 m.) 
600 m. eltråd incl. Isolatorer.                                                     2500,- 
Kramper til dyrehegn.                                                                    800,- 
Arbejdspris. 
Trækning af snore,udlægning af stolper.                                 1100,- 
Nedbankning af 150 stolper a`50 kr.                                        7500,- 
Opsætning af dyrehegn,eltråd,renskæring.                          16000,- 
Kørsel af maskine,arbejdsvogn/materialer.                            1800,- 
Nettopris.                                                                                    50610,- 
Nettopris pr. lbm.81 kr. 
 
Ved accept af pris ydes 10 % rabat. 
 

Leje udstyr https://www.mjlift.dk/materieludlejning/minigraver/udstyr-minigravere-0-8-2t 

  

 

 



 16 

 

 
 

 

 

 

 

Pæle 
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65 kr for 12-14 cm til hjørner. 
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https://www.jimahegn.dk/produkt/vildthegnursus/ 
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https://www.dansk-skovudstyr.dk/vildthegn-100-8-15.html 
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Genetablering 
Efter jordvarme

Ca. 300 m

Hegn - estimat
Pris:

11.392 kr
12.966 kr
28.356 kr

16  arbejdsdage
8  arbejdsdage
0  arbejdsdage

Genetablering 
Efter jordvarme

Harve og så på
Jordvarme 
området

Ca. 3 – 6.000 kr
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Estimat Tid og Priser

1. Vi udliciterer det til professionelle 28.356 kr 0 arbejdsdage
2. Vi gør det selv med let leje af materiel – estimat 16 arbejdsdage 11.391 kr 16 arbejdsdage
3. Vi gør det selv med tungere leje af materiel – estimat 8 arbejdsdage 12.966 kr 8 arbejdsdage



 
 
 
 
 

Forslag vedrørende restaurering/nyetablering af fårefolde 

Den eksisterende fårefold (markeret med sort) er generelt i dårlig stand. Desuden skal nyt hegn 
etableres i forbindelse med jordvarmen. Derfor skal der tænkes på hvordan fårefoldene skal 
vedligeholdes/nyetableres i foråret/sommer.  

Vi foreslår her tre forskellige modeller for hvordan dette kan ske. 

På vegne af fåregruppen, ved Tine, Johan og Mikkel 
 

Model A. 

Entreprenør laver den sorte fold (fårefolden). C 600 m. hegn. Pris c. 50.000 kr  
 

Model B. 

Bofæller restaurerer den sorte fold (fårefolden) c. 600 m. hegn. samt etablerer den grønne yderfold, 
c. 450 m. hegn. I alt 10.000 kr + 15.000 kr. i alt 25.000 kr. 2 arbejdsweekender 8 personer.  
 

Model C. 

Bofæller restaurerer den sorte fold (fårefolden) c. 600 m. hegn. Pris c. 10.000 kr. + min 2  
arbejdsweekends c. 5 personer.  

Der er regnet på pæle af 8 cm diameter x 2m. til c. 50 kr stk. Der er regnet på dyrehegn pris 1800. kr 
pr 100 m. 
 

  


