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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. 
 
Login til Tænk 
Bruger til Tænk er: hus24@bf-bakken.dk 
og koden er: 3050 
Vores medlemsnummer er K358761. 
 
Arrangementer: 
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. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
*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. 10. marts 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Torsdag d. 27. februar 
Mandag d. 23. marts 
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
 
 
 

2020 – bookninger: 
Lørd. d. 29. februar hus 6 
Lørd. d. 7. marts hus 18 
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Sønd. d. 15. marts hus 7 
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Sønd. d. 22. marts hus 9 – efter rengøring 
Lørd-sønd. d 4.-5. april: Shelteret - hus 18 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 efter rengøring 
Sønd. d. 19. april sangeftermiddag kl. 15 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 30. + 31. maj hus 18 
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 1. marts 
kl. 10 er stamgruppe 5: 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine/Richard 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Stort og forsinket tillykke til både Isak (10/2) 
og Ditte (21/2)  
Der er ingen fejringer denne ugeJ 
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Vandregnskab 2019:  

I alt har vi på Bakken haft et forbrug på 2.825 
m3 vand, hvilket Fredensborg Forsyning har 
opkrævet 170.115 kr. for. Den endelige m3 
pris (inkl. moms) bliver således 60,22 kr/m3.  

I forhold til sidste år er det totale vandforbrug 
steget med 1,1%, m3-prisen med 5,5% og 
den totale udgift med 6,7%.  

Det er ovenstående kr./m3-pris, der anvendes 
til at beregne, hvad de enkelte husstande 
skal betale for vand. Vandforbruget ifølge den 
enkelte fyrgruppes bimåler fordeles på 
fyrgruppens husstande i forhold til antal 
personer over 3 år. Hvor antallet af personer 
er svinget i årets løb, eller hvor børn har haft 
3 års fødselsdag i perioden, er der – ud fra 
jeres egne oplysninger - beregnet et vægtet 
gennemsnit.  

Selve regnskabet og denne vejledning er 
både sendt ud på mail og lagt på vores 
intranet under: 'Økonomi'/'Vand'.  

Fyrgruppernes forbrug står i kolonnen 
'Vandforbrug gruppe'. Det enkelte hus' andel 
af fyrgruppens forbrug står i kolonnen 
'Vandforbrug pr. hus'. Reguleringen vedr. 
2019 kommer med på en GEF.  

À conto for 2020 er med baggrund i det à 
cto.-beløb, bofællesskabet skal betale til 
Fredensborg Forsyning. Der er regnet med, 
at den enkelte fyrgruppes forbrug og antal 
personer i husstanden er uændret. Hvis de 
forudsætninger ikke holder stik, skal I være 
(ekstra) forberedt på en regulering til næste 
år.  

Og her er lidt grafer. Af den første kan I se, at 
vores vandforbrug er ca. samme niveau som i 
2018. Af den næste kan I se, at ovenpå en 
kraftig forhøjelse af m3-prisen i 2011, er den 
faldet frem til 2017, men steget lidt igen i 
2018 og 2019. Da både forbrug og pris er 
steget, er vores totaludgift til Fredensborg 
Forsyning steget de nævnte ca. 6,7% fra 
2018 til 2019.  

 

Har I spørgsmål, må I bare hive fat i mig. Kh 
Dan.  

Besøg af vinduespudser: 
Jan H. Nielsen og søn kommer til Bakken d. 
10/3 kl. 7:00. Hvis du/I ikke er hjemme, er I 
velkomne til at lægge en nøgle med navn hos 
mig. 
PS: Hvis du ikke nåede at skrive dig på listen 
kan det stadig nås (husk at det tidligere har 
kunne trække fra som servicefradrag) 
/Johanne 
 
Bogklubben på Bakken: 
Med marts komme betyder møde hos 
bogfinkerne. Alle er velkomne til samtale om 
”Nora” af Merete Pryds Helle... onsdag den 
18/3 kl. 20:00 
PS: Vi er ikke kun en samling af kvindfolk – 
modige mænd vil vi tage ekstra godt imod... 
Vi læser gerne litteratur med fantasy, science 
fiction eller store russiske klassikere... 
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Natur-almanakken: 
Nu blomstrer hassel. Hanblomsternes lange 
rakler er lette at få øje på, mens du skal kigge 
godt efter for at se de bittesmå purpurrøde 
hunblomster. Hassel er vindbestøvet. 
 
Musvitten begynder at synge ”mu-svit, mu-
svit, mu-svit”. Det er hannen der synger. Han 
etablerer territorium med sin sang og 
tiltrækker samtidig en hun. 

	
 
 
Fastelavn 2020: 
Tak for en dejlig farverig fastelavns- 
flæskesøndag for store og små. 
Vi er så klar til forår, faste og flere 
udklædninger... 
Tak stamgruppe 4J 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fotos @jacoblykke 
 
Bakkens fødselsdag: 
Sæt kryds X 29. august 2020 
Kære bofæller 
Husk, at vi fejrer vores 40-års-jubilæum, 
lørdag den 29 august. 
På vegne af jubilæumsgruppen er jeg ved at 
lægge sidste hånd på mail-listen over 
fraflyttede bofæller. 
Jeg regner med at kunne varsle dagen for de 
gamle bofæller på søndag, den 9. februar, 
men mangler desværre mailadresser til disse 
ex-bofæller: 
 
Ulla og Axel Malchow Møller tidligere Bakken 
12 
 
Dorte Christiansen og Flemming Buhl 
tidligere Bakken 8 
 
Janni Brixen og Peter Ågaard tidligere 
Bakken 3 
 



4 
 

Lisbeth Davidsen tidligere Bakken 13 
 
Lone og Troels, som en periode lejede sig ind 
i er hus på Bakken og endte her i en 
campingvogn på P-pladsen. 
Jørgen 17 har her lovet at være behjælpelig, 
for han ved, hvor de bor i byen, men kom 
ham gerne i forkøbet 
 
Susanne Lund tidligere Bakken 2 
Her vil Peter prøve at assistere, men kom 
også gerne ham i forkøbet 
 
Hjælp, hvis du kan. Der er ingen tid at spilde, 
toget kører nu og verden venter ikke... 
 
På vejne af jubilæumsgruppen, som består af 
Jørgen, Jens, Nana, Søren, Johan og 
undertegnede. 
 
/Ole 
 
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.  
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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. 
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 

 
Brug af ovn: 
med extern temperaturovervågning og 
manuel tænd/sluk omkring den valgte max. 
temperatur. 
 
1. Anbring en temperaturføler med 

externt display i ovnen. 
2. Tænd ovnen - som vanligt 
3. Aktiver gasbrænderen - som vanligt 
4. Deaktiver biplydsalarm: tryk piletast 

“ned”. 
5. Sæt temperatur som vanligt (forslag: 

max 200 grader) 
 
Herefter vises fejlmeldingen E0 på displayet 
mens ovnen varmer op.  Aktuel stigende 
temperatur vises ikke, men følges via den 
anbragte temperaturføler. 
 
Ovnen slår ikke selv opvarmningen fra, når 
den valgte max. temperatur nås. Men 
fortsætter derudaf indtil termosikringen inde i 
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ovnen slår fra ved 250-270 grader, og ovnen 
går død. Det er derfor pinedød nødvendigt 
nøje at overvåge temperaturen og manuelt 
slukke/tænde for opvarmningen omkring den 
valgte temperatur, og inden den når de 250 
grader.  
 
Hvis det mod alle odds alligevel skulle gå galt 
er der hjælp til selvhjælp at hente på højre 
side af ovnen, hvor jeg har beskrevet, 
hvordan man nemt fixer termosikringen inde i 
ovnen, så den kan genstarte.  
 
Eva har været så venlig at udlåne et 
ovntermometer med føler, der kan hænges 
ind i ovnen på en rist. Anbring termometeret 
ovenpå røremaskinen efter brug, så alle kan 
finde det. 
 
/Erik 
 
 
Ny ovn:  
Kære alle,  
Hermed links til Info om ovne, som kan være 
ganske nyttigt at kaste et blik på til 
sammenligning og vurdering af vores tilbud 
på EL-ovne. Bemærk bl.a. den særdeles 
brugervenlige vejledning til Rationalovnen. 
/Erik 
 
BROCHURER:  
Hounöe:  
http://www.houno.dk/Files/Files/Brochures/H
OUNO%20brochure%20cover_DK_mail.pdf 
 
Rational SCC ( hænger også på 
opslagstavlen) 
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/23865 
 
BRUGERVEJLEDNINGER 
Hounö Visual Touch : bl.a. model CPE - 
bedste bud på en Hounö ovn. 
http://www.houno.dk/Files/Files/User-
manuals/Dansk/TOUCH_user%20manual_Vi
sual%20Cooking_CombiSlim_MASTER_SW
_2_2_0_0419_DA.pdf 
 
Rational SCC - bedste bud på Rationalovn. 
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/26052 
 
 
Hermed nyttig tekst om ovne som jeg tror, vi 
kan have stor gavn af.  
/Erik 

• Tjek vedhæftede dokument 
funktionsbeskrivelser på udvalgte 
ovne...  

 
Lys i pæren: 
Så er alle elpærer på fællesarealerne skiftet 
ud til moderne LED pærer. Såfremt at I 
opdager nogen som er gået ud, så giv 
venligst besked til mig. 
/Anders 
 
Forslag til femårsplanen: 
Jeg foreslår at der afsættes 100.000kr i 
femårsplanen til indkøb af ny ovn.   
Nuværende ovn blev, så vidt jeg husker, 
anskaffet brugt i 1998. Den er ved at være 
godt slidt,  og det er ikke længere muligt at 
skaffe originale reservedele. Det har især 
voldt problemer i forbindelse med udskiftning 
af styringsenheden for et par år siden. Helt 
aktuelt har en fejlmelding p.t. sat styringen ud 
af drift, og det er lige lovlig spændende, om 
servicefirmaet kan klare problemet. 
/Erik 
Plantekasserne ud med strædet skal 
udskiftes 
/Johan 
 
Reparer taginddækning ved skorsten i 
fælleshus  
/Christian 21 
 
Akustikloft på 5 års planen: 
Akustiker Anders Gade har udført akustiske 
undersøgelser i fælleshuset, og der er noget 
om snakken: Akustikken er for dårlig. Og det 
går ud over trivslen i huset. 
Han har opstillet to muligheder for forbedring 
af lofterne som vil have den fornødne effekt: 
Træbetonplader eller listeloft foran isolering. 
I akustikgruppen mener vi, emnet skal på 
femårsplanen med et rammebeløb. 
Der foreligger endnu ikke konkret projekt eller 
tilbud. 
 
/Tine 
 
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 
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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 
 
/Bestyrelsen 
 
Forslag til debat - fællesmøde: 
 
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. 
 
/Anders 
 
 
Skriv til bofællerne: Opfølgning på 
trivselsdag:      
Kære bofæller, 

Vi har lovet jer at følge op på årets 

trivselsdag med en plan for hvordan de 

mange gode ideer og bidrag som fandt vej ud 

i stamgruppernes diskussioner, potentielt kan 

blive til virkelighed i bofællesskabet. 

Stamgruppe 2 har i den forbindelse brygget 

en plan sammen for det videre forløb som vi 

håber I kan bakke op om. I det følgende 

skitserer vi først arbejdsprocessen med 

udvælgelse af emner. Dernæst følger Forslag 

til videre proces med rammer for 

emnebehandling. Slutteligt følger en oversigt 

over de nedkog vi har foretaget for at få 

overblik over de mange bidrag og udvælge 

de mest populære til konkret 

viderebehandling. 

Efter nedsættelsen af udvalg og 

gennemførslen af cafémøde sættes der 

således punktum for arrangørgruppens virke. 
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Vi ser frem til at deltage i en konstruktiv 

videre proces - fælle og fælle imellem.  

     

Arbejdsprocessen 
Vi har i stamgruppen delt os op i mindre 

grupper som har arbejdet med hhv. 

Fællesspisning, Aldersspredning og 

Initiativlyst. Hver undergruppe har 

gennemkigget de mange flipover-sider, som 

bofællerne møjsommeligt skrev op og 

præsenterede på trivselsdagen, og kogt disse 

ned til en overskuelig mængde. Vi har 

konkret udtaget de punkter som optrådte 

oftest på tværs af grupperne. Blandt disse har 

vi, igen under hensyn til popularitet, og med 

en vis skelen til punkternes indhold, udvalgt 

de endelige emner til viderebehandling. 

Resultatet kan vi nu i fællesskab bekræfte, 

diskutere eller handle på. Blandt emner til 

viderebehandling foreslår vi følgende forslag 

til videre proces:    

  

Forslag til videre proces 
Fællesspisning: Cafémøde hvor økologi, pris 

og akustik tages op til debat  

Aldersspredning: Intet særligt initiativ. 

Emnerne bekræfter i de fleste tilfælde 

bofællernes holdning, eller egner sig mindre 

godt til cafémøde og udvalg   

Initiativlyst: Der nedsættes et udvalg som 

udarbejder et mere detaljeret forslag til det 

kommende fællesmøde (27/2 2020) om 

procedureændring vedr. Fast Track (se 

Indkogning af flipover: Initiativlyst, pkt. C.2)              

  

Nedkog af emner fra trivselsdag: 
  

Indkogning af flipover: Fællesspisning  

  

Forslag til de praktiske rammer  
  

 * Tidligere udmelding af menu  

  

* Nogle gange teenagebord, nogle gange to 

teenagere på madhold  

  

* Lamineret seddel i køkken: mængder og 

husmorråd  

  

* Bakkekogebog. En gang om måneden: free 

seating 

  

* Menukort med samtaleemne, eks. op til 

fællesmøde V/B der gerne vil have en plads, 

men ikke spise med, skal stå i parentes under 

V (der laves mad til parentes under B) 0. 

Ingen børn i køkkenet hvis de ikke er på 

madhold  

  

* Syngeklokkerne bør tages i brug  

  

Opfordringer til adfærd  

  

* Kom til tiden, sæt dig  

  

* Mere af årstidens grønt.  

  

* Mere stille adfærd ved fællesspisning  

  

* Tidligere udmelding af menu. Mere 

detaljeret og forståelig menu  

  

* Bedre hygiejne  

  

 Debatemner  
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* Økologi, pris, indkøbsaftaler (Årstiderne 

mv.), opbevaring i forbindelse med 

storindkøb, bæredygtighed/madspild/grise-

høns? klimavenlig mad, vegetarmad  

  

* Akustik (rum, larm, adfærd)  

  

* Ny indretning af fælleshus Alternative 

løsninger for madtilmelding  

  

* ugemenu  

  

Indkogning af flipover: Aldersspredning  

  

Der var enighed om følgende punkter:  

  

* Fokus på aldersspredning er godt og helt 

rigtigt salgsprocessen har virket. 

Aldersspredningen styrkes gennem 

madlavningsholdene. Der skal gøres noget 

ved lyden i Fælleshuset  

  

Forslag til de praktiske rammer:  
  

* P-plads til legetøj. hvor det Iejetøj kan 

parkeres/sættes. Få velkomstfamilier til at 

fungere bl.a. få lavet et introskriv med 

uskrevne regler  

  

* Sidde i rundkreds til fællesmøderne, så 

afstanden mindskes  

  

Opfordringer til adfærd:  
  

* Spiseordningen: o Kom til tiden o Luft 

mellem bordene o Undgå/minimer buffet. 

Ingen leg i salen. Tal med hinanden. Flyt 

legetøj ind til siden, når man går forbi det i 

strædet. Det er OK, at voksne 'opdrager' på 

andres børn på en ordentlig måde.  

  

Debatemner:  
  

1. Nye samværdsformer for at få styrket 

kontakten/relationen/dialogen børn/voksne, 

Børnefamilier/børnefrie familier: a. 

Spiseordningen Fællesmøder 

Arbejdsweekends Årets traditioner Andre og 

nye  

  

2. Hvem (børnefamilier, gamle, gravide, 

syge,…) kan levere hvad? Er det OK at 

melde ud, at man i en periode ikke magter 

hele pakken?  

  

3. Hvordan får vi skabt et Bakkeliv for de 

kommende teenagere?  

  

Indkogning af flipover: Initiativlyst  
  

Faktorer, der påvirker initiativlysten på 

Bakken kan inddeles i 3 emner: 1) Praktiske 

forhold 2) Procedurer 3) Adfærd  

  

Hver især indeholder emnerne underemner, 

der egner sig Til forskellig behandling:  

  

A. Permanent opslag på opslagstavle + 

hjemmesiden  

  

B. Adfærd: Forslag Til modningsproces  

  

C. Modningsproces 
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1. Adfærd: mhp. på nedsættelse af 

arbejdsudvalg til at arrangere foredragsrække 

om god kommunikation  

  

C. Udvalg  

  

2. Procedurer: debat om procedureændring 

vedr. Fast Track  

  

Procedurer: debat om procedureændring 

vedr. faseopdelte beslutningsproces. 

Procedurer: debat om procedureændring 

vedr. uddelegering af 

beslutningskompetencer. Procedurer: debat 

om procedureændring vedr. øget 

kompetence til ordstyreren. Adfærd: debat 

om styrkelse af Tonen/Tonemesteren  

  

Adfærd: debat om at genoplive/nyt 

tonemanifest  

  

Praktiske forhold: debat om nedsættelse af 

dedikerede grupper Til FÆ-møde: 1) 

Tonemestre, 2) ordstyrere, 3) referenten 4) 

forplejning/social  

  

D. FÆ-møde  

  

3. Adfærd: nedsættelse af arbejdsudvalg til at 

arrangere bofælleforedrag 

 

/Stamgruppe 2 

  

Indput til forslag om reetablering af 
fårehegn: 
Den måde, hegningen af fåre- og hestefold 
tidligere åbnede op til landskabet ud mod 
vest i forlængelse af passagen langs søen, 
virkede ret gennemtænkt, med bålbunke og 

stiføring som del af en organisk 
sammenhæng. Jeg har altid oplevet det 
som en ret vellykket plan og vil være ked 
af, hvis vi nu hegner på en måde, så den 
smalle passage langs søen på uskøn vis 
fortsættes hele vejen ud med en ny, lang 
og smal fårefold skudt ind mellem hømark 
og vestpassagen.  
Hvis formålet med folden er at skaffe mere 
græsning til fårene, bør dens begrænsede 
nytteværdi desuden afvejes mod en 
uforholdsmæssig stor investering i hegning 
- økonomisk som arbejdsmæssig. 
Begrænset nytteværdi - fordi de 
lavtliggende områder langs brøndene 
fungerer som afdræning af marken og 
kommer til at henligge som delvist 
vådområde en stor del af året.  
Hvis formålet med folden primært er at 
hegne brøndene som værn mod overkørsel 
af landbrugsmaskiner, må der kunne findes 
enklere og mere naturvenlige løsninger. 
Hvis vi ønsker at høste på området, kan det 
lade sig gøre uden at overskride 
sikkerhedsafstanden til brøndene. Det blev 
afklaret sidste forår. Værn mod overkørsel 
af brøndene kunne i givet fald udføres med 
fx marksten. 
Hvis ikke vi ønsker at høste på området, 
hvad jeg synes kunne være en rigtig god 
idé, kan vi lade det henligge som ukultiveret 
vådområde, hvor forskellige gevækster 
efterhånden indfinder sig og danner 
naturligt skel mellem hømarken og en 
græsslået veststi. Indtil det har udviklet sig, 
skulle det være en smal sag at etablere en 
intermistisk sikkerhedsafgrænsning af 
området den ene gang om året, der skal 
høstes.  
/Erik 
 

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.  
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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.  

/Mikkel, Johan og Tine 

Efterlysning af arbejdskraft:  

Tjek opslagstavlen – hvem giver en hånd til 
fårefolde, pæle og tungt arbejde? 

Se vedhæftede plan.... 

/Suzan 

 
 
 

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 
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• tidsfrist - til beslutning på et 
ekstraordinært fællesmøde 

/Dan 
 

 


