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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: 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
2020 – bookninger: 
Torsd. d. 2. april massage i tv-rum kl 7-15 
Lørd-sønd. d 4.-5. april: Shelteret - hus 18 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 efter rengøring 
Lørd. d. 2. maj hus 2 

Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 30. + 31. maj hus 18 
Lørd/sønd. d. 13. juni hu2 18 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
2021 – bookninger: 
Lørd/sønd. 23.-24. april hus 8 
 
Rengøringen er indtil videre udsat.  
 
Fødselsdage på Bakken:  
På torsdag den 26. marts er der TO, som har  
fødselsdag i hus 15: Ester fylder 7 år og 
Kamma fylder 17 år. STORT til lykke til jer J 

 
 
Natur-almanakken 
Solsorten synger solen op og ned - og viben 
er kommet og slår herresving over marken.  
 
Firbenene kommer frem af vinterdvalen. Vi 
har to arter af firben i Danmark: Skovfirbenet, 
der findes i lysninger, klitter og heder med 
vegetation – og markfirbenet, der findes på 
sydvendte skråninger. 
Kh Johanne 
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Vedligeholdelse af smittekilder i 
fælleshuset 
Det kan ikke være rimeligt at bofæller, der 
kun nødtvungent gør brug af vaskeri og 
postkasse i fælleshuset, skal gøre rent også i 
andre områder af huset, hvor jævnlig brug i 
den grad holder gang i smittekilderne. 
Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til at tage 
initiativ til, at brug af toiletter 
og  fælleshuskøkken  lukkes ned. Det bør 
strengt taget også omfatte tumlerummet med 
dets madrasser og puder; men måske der 
kan findes en lempeligere ordning for det. 
 
En pause i brugen af især køkken og toiletter 
på mindst 3 dage, kan være et vigtigt skridt til 
begrænsning af smitteudbredelse i 
bofællesskabet som sådan, og vil gøre det 
betydelig mere betryggende at være på 
søndagsrengøring. Det vil desuden give 
mulighed for at rengøringen kan focusere 
mere på alt det, der sjældent bliver tid til, og 
som næppe sker efter madlavning. Som at 
komme i bund med fedt og snavs i køkkenet, 
og få rengjort overflader og alle de håndgreb, 
inventar og redskaber, vi ustandselig griber 
fat i. 
 
Som dobbeltudsat gamling med 
hjerteproblemer ønsker jeg ikke at deltage i 
fælleshusrengøring under de nuværende 
omstændigheder. Ligesom sædvanlig 
servicering med krydderier og oprydning i 
køkkenet går på stand by for en tid. 
Jeg har sat brugt sæbedispender med 
hjemmelavet håndsprit i vaskeriet. 
Erik 
 
Haveaffald, kvas og skrammel 
Det er vist de færreste bofæller, der har 
været afhængige af at kunne køre haveaffald 
på genbrugsplads. Derimod har vi længe 
savnet at kunne komme af med det indenfor 
rimelig rækkevidde. Derfor glædeligt, at der 
nu bliver åbnet op for at genoptage brugen af 
møddingen, som uden varsel blev censureret 
på arbejdsweekenden sidste år i august.  
Noget andet er, at vores såkaldte bålbunke 
ligner noget, der er løgn. Det har den gjort 
siden sensommeren, så giv ikke søen 
skylden. Jamen, smider man da bare sit kvas, 
brædder,  byggeaffald og møbler det første 
det bedste sted indenfor lågen? Jamen, det 
gør man da.  

Hvis vi skal kunne komme til med forårets 
forventelige mængder kvas og grene, skal 
der gøres en alvorlig  indsats med at få 
sorteret og samlet rodet derude. God opgave 
til weekenden. Måske den ansvarlige for 
bålbunken vil tage sig af det. 
Hermed en reminder om, at bålbunken alene 
er forbeholdt til grene og kvas. Andet stort og 
småt brændbart transporterer man selv til 
genbrugsplads. Eller hvad med at donere 
noget af det til shelterbålet.   
Det sejler med skidt og skrammel overalt i 
bofællesskab og omegn. Fed opgave at få 
samlet rub og stub ind i weekenden. Eftersom 
vi ikke kan komme af med det lige nu, bør  vi 
samle hele molevitten ét hensigtsmæssigt 
sted, centralt for viderebefordring, når den tid 
kommer. Jeg foreslår et hjørne af 
anhænger/affaldscontainerpladsen. 
Afgrænsning kan laves af ledige plader efter 
oprydning på P-plads i næste weekend.  
Erik 
 
Overskudsbrosten fra fælleshustorvet 
I øjeblikket har vi brosten liggende tre 
forskellige steder i bofællesskabet.  På 
materialepladsen, på P-pladsen og under 
fælleshusets brændehalvtag.  
I forbindelse med kommende oprydning på P-
pladsen vil jeg foreslå, at vi får begyndt på at 
samle stenene ét tilgængeligt sted i 
nærheden af, hvor de kunne tænkes at 
komme i spil på et tidspunkt. Sandsynligvis 
nok i omegnen af fælleshuset.  
Materialepladsen er ikke noget godt valg, da 
det nok ikke er der, de skal anvendes. Og 
stenene er for tunge til at der skal bakses 
unødigt med dem frem og tilbage på 
trillebørvis.  
Jeg vil derfor foreslå, at brostenene fra P-
pladsen bliver lagt op til de andre sten i en af 
brændehalvtagets sektioner.  
Erik 

Opmåling af Strædet 
I disse hjemmeskole-tider fik Jacob, August 
og Villy til opgave at må Strædet op. Påklædt 
med målebånd og kridt gik de tre drenge i 
gang.  
Med samarbejde og tålmodighed fik de sat 
100 streger med 2 m imellem, og altså målt 
Strædet til  200 m. 
Efterfølgende tjekkede de med hjælp af 
trillebør, en gammel græsk formel (2 gange 
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radius gange pi) og hjælp fra Anders og 
Strædet blev nu målt til  230 m. 
Jeg lovede resultatet kom i Bakkanalen - hvor 
efter drengene mente de blev berømte:-) 
Nu ved I også længden fra gul stribe og bom 
til Flemmings trappe. 
Kh Johanne 
 

 
Desværre har redaktionen ikke et foto af opmålingen! 
 
 
Arbejdsweekend 
Kære Bofæller, 
Som I ved laver vi en lidt anderledes afvikling 
af arbejdsdage her til foråret. Den som ellers 
er planlagt til d. 28-29 marts. 

• Der bliver ikke fælles frokost, frokost 
foregår på egen matrikel med egen 
forplejning 

• Der bliver ikke fastsat en dato for 
weekend, men i stedet en deadline for, 
hvornår man har løst sine opgaver. 

• Man vælger om man ønsker at være 
alene / sammen med andre i et team / 
om der er nogen man specifikt er 
blevet enige om at danne team med. 

• Når vi kommer på den anden side af 
smittekrisen laver vi så en 
arbejdsweekend, der mht. fællesskab 
og forplejning søger at kompensere 
for alt det vi mangler denne gang 😉💟 

Idet det ikke er alle, som kommer i 
fælleshuset for tiden, skriver man sin 
tilmelding pr. mail til Eva. 
 
Bofæller må meget gerne svare senest 
23.3.20, mange tak. 
 
Du skal angive følgende: 

• Navn 
• Om du har mulighed for at aflægge to 

arbejdsdage inden næste 
arbejdsweekend (25-26 april), eller 
ikke. 

• Ønsker at arbejde alene / i et team / 
sammen med nogen bestemt 

• Ønsker til specifik arbejdsopgave, du/I 
ønsker at løse selv 

Fat dig gerne i korthed, da vi forventer mange 
mails og i første omgang bare skal bruge det 
til at danne overblik og teams.🙏 
 
Skriv derudover meget gerne i en separat 
mail, hvis du har forslag til arbejdsopgaver 
mere generelt her til foråret. 
 
Mange hilsner, 
Vedligeholdelsesudvalget 
 
Send indlægget til Bakkanalen 
Redaktionen vil gerne opfordre til, at vi alle  
sender relevante indlæg til bakkanalen, så vi 
samler teksterne her, i stedet for at de fylder 
op i vores indbakker. Også dem om Covid-19. 
 
 

 
 
 
Aflysning af møde søndag 22. marts 
Kære Bofæller  
Vi bliver desværre nødt til at aflyse vores 
fællesmøde på søndag grundet forsamlings-
forbuddet som både gælder inde som ude.  
Men vi skal stadig have truffet beslutning vedr. 
ovn.  Erik er ved at samle de sidste tråde og 
når oplægget er klar, bliver det sendt ud.  
I kan så alle stille skriftelige spørgsmål til Erik 
vedr. ovn som han vi samle sammen og 
udsende en samlet oversigt over spørgsmål  
og svar. Der vil være en deadline formentlig 
lørdag. VI vil så forsøge os med en 
afstemning via Doodle - så vi kan holde 
demokratiet i hævd.  
Mvh Torben 

 
(Se forslaget til ovn på de næste side) 
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     22 marts 2020 

Oplæg til beslutning om ny EL-ovn - Alle beløb incl. moms. 
 
Hounö CPE 1.10 touch. 
3x 26A      
Dysedamp. 
Programstyret tilberedning. 
Udskifteligt blødgøringsfilter. Flydende rengørings-og skyllemidler. 
Halvautomatiske rengøringsprogrammer 
To selvstændige vandtilslutninger (råvand +blødt vand) 
Understel: 6 stik til bradepander + plads til filter og rengøringsdunke. 
Venstrehængt ovnlåge. 
Touchdisplay i frontens højre side.  
 
Tilbudspris/listepris  ovn            kr 64.112 / 113.906 
Tilbudspris ovn, emfang, understel 1x6 stik     kr  93.644  
Udgifter til El, Vvs, Ventilation levering m.m.    kr  24.375 
Total      kr123.473 
 
Rational SCC 10.1. 
3x32 A 
Generatordamp. 
Processtyret tilberedning. 
Tabs til blødgøring, rengøring og skylning.  
Fuldautomatiske rengøringsprogrammer. 
Eń vandtilslutning. 
Understel 2x7stik 
Højrehængt ovnlåge. 
Touchdisplay på frontens venstre side. 
 
Tilbudspris/listepris ovn                         kr  85.216 / 121.738 
Totalpris(ovn, emfang/afgang til det fri, understel 2x7 stik)  kr 109.856 
Udgifter til El, Vvs, ventilation, levering m.m.   kr   34.500 
Total      kr 144.356 
 
Fælles for begge fabrikater 
Emfang med ventilation til det fri - både damp og stegeos. 
8 stik med afstand 8,5 cm.  
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Valgfrihed:  H/V hængt ovnlåge. 
Såvel manuel styring som autotilberedningsprogrammer. 
Integreret håndbruser. 
Indføring af bageplader på langs (nuværende ovn på tværs) 
5 henholdsvis 9 trins blæsermotor. 
      
Blødgøringsfilter versus tabs.  
Filter til Hounö: Pris kr 1250. Rækker til gennemløb af 1500 L vand. Fylder halvt understel. 
Rational: Tabs i skuffe på ovnen. Billigere i drift end filter. Optager ikke plads på understel. 
 
Specificering af håndværkerudgifter (indeholdt i totalbeløb for ovn) 
Elektriker: Ny sikringsgruppe 3x32 A . Nyt kabel m.m. til grovkøkken: Tilbud kr 7.500 
Blikkenslager: Afmontering af gasforsyning. Vandtilslutning. Opgradering af afløb gennem gulv. 
Overslag: Rational ovn kr 3.750, Hounö ovn kr 5.625. 
Ventilation: Udvendig kanalventilator, tilpasning af rørtilslutning i køkken: Overslag kr 10.000 
Ekstra El-arbejde til ventilation: Eget skøn kr. 2.000. 
Levering, montering, indkøring og kontrolprocedure. Tilbud: kr 11.250. 
Erik  
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Følgeskrivelse til beslutningsoplæg om ny ovn 
På sidste fællesmøde blev der fremlagt tilbud på 4 forskellige ovne af mærkerne Rational og 
Hounö, begge med kondencerende emfang. Stemningen på mødet var klart for en Rational. Vi har 
sidenhen fået bekræftet, at det også er den, kantinecheferne hos HK og DONG anbefaler. 
Efterfølgende har jeg haft en række møder med håndværkere heroppe og fået tilbud og overslag 
på EL, VVS, ventilation samt fornyet tilbud på ovne. 
Siden fællesmødet har det imidlertid vist sig muligt at fortsætte med udtræk til det fri som hidtil.  
Løsningen indebærer anskaffelse af ny emhætte, installation af kanalventilator i rørsystemet og 
udgifter til ventilationsarbejde. Fordelen er, at vi således kan få aftræk af både damp, os og 
overskudsvarme. Modsat løsningen med kondencerende emfang, der kun tager sig af dampen.  
Alle spørgsmål om valg af ventilationsløsning er endnu ikke endeligt afklaret i detaljen. Men mens 
vi bokser videre med spørgsmålet, burde der ikke være noget til hinder for,  at vi får truffet en 
beslutning om ovn. Skal det være Hounö eller Rational? Det ville ikke bare lette, men også 
fremskynde den videre proces. 
Da løsningen med ventilation til det fri bliver anslået 5.454 kr dyrere end løsningen med 
kondencerende emfang, har vi - Torben, Mik og Erik - valgt, at det er den, vi præsenterer i  
beslutningsforslaget. Såfremt det skulle vise sig, at den billigere løsning med kondencerende 
emfang er den rigtigste til os, så bliver det den, vi går efter.  
 
Væsentligste ændringer i forhold til oprindelige tilbud og overslag: 
Ventilation til det fri via eksisterende rørinstallation: Merpris kr 5.454. 
Understel til Rational opgraderet til 2x7 stik. Merpris kr.1.640. 
Tilbud på levering, montering og indkøring: kr 11.250 (oprindeligt overslag var på kr 6.250 !!) 
Forventet reduktion af udgift til Vvs arbejde. Skønnet reduktion: kr 1500 - 2000 
 
Af de oprindelige fire tilbud, har vi valgt de to mest interessante, som dem vi skal tage stilling til: 
Den billigste Hounöovn til  123.473 incl. installationer. 
Den dyreste Rationalovn til kr 144.356 incl. installationer. 
(Samtlige angivne priser er inklusive moms). 
Begge ovne er gode ovne, der kan rigtig meget, så spørgsmålet er, hvad mere vi får, hvis vi vælger 
Rational: 

• Efter bedste overbevisning vil vi med Rational få en ovn, der garanterer kvalitet og 
holdbarhed. 

• Rational er verdens største producent af ovne (52% af verdensmarkedet).Hounö er 
verdens mindste. 

• Ifølge firmaet Bent Brandt har Rational en brugtværdi i op til 15 år. Andre mærker inkl. 
Hounö kun op til 7-8 år. 

• Rational er med generatordampsteknologi. Dyrt, men godt og energieffektivt. 
• Brugervenligheden er i top. 
• Den er processtyret med løbende registrering og tilpasning af tilberedningen. 
• Har et enestående  rengøringsprogram. Nemmere og billigere i drift end Hounö. 
• Fås med fuldt udnyttet understel til 14 frithængende bradepander, som foreslået i oplæg. 
• Mulighed for tilkøb af ekstra indstik til ovn, så vi kan veksle mellem 8 og 10 stik.  

 
Torben, Mik, Flemming og jeg har sammen vurderet for og imod. Prisforskellen til trods er vi ikke i 
tvivl og anbefaler helt klart Rationalovnen. 
Erik 
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Kære Bofæller - Bakken 2020.03.21  
Bestyrelsen har afholdt ekstraordinært møde i dag,  og hermed vores opdaterede retningslinier 
for bofælleskabet i forbindelse med Covid-19.  
 
Brug af fælleshus samt søndagsrengøring: 
Vi har vurderet smitterisiko og set på Eriks note til formanden ( Den er vedhæftet i bunden) og 
blevet enige om følgende nye retningslinier for brug af fælleshuset 
Fælleshuset er generelt forbeholdt bofæller.  

1) Take Away:  Kan fortsætte, sørg for grundig rengøring incl alle overflader så søndags hold kun skal 
vaske gulv.  

2) Børnerum: Følg  sundhedsmyndighedernes anvisninger og vær maks 3 børn i lokalet af gangen – 
børn skal primært benytte børnrum og ikke resten af fælleshuset. Er der 3 allerede i børnerummet  - 
må man vente.  

3) Ophold i fællessal og 1. sal eks. hjemmearbejde. Stadig tilladt.  
4) Toiletter. Kan stadig benyttes  
5) Rengøring: Fortsætter indtil videre. Fokus på vaskeriet, gulvvask fliser, børnerum og toilet. Sal og 1. 

sal kun i begrænset omfang hvis nødvendigt. Fælleshuset er lukket ned søndag og forbeholdt 
rengøring. Rengørings holdet aftaler selv indbyrdes. Skulle nogen føle at de er i særlig risiko gruppe 
og derfor ikke kan gøre rent kan de fritages mod at give en ekstra hånd andetsteds, eller en anden 
gang, – hvis stamgruppen vurderer,  at de er for få til rengøring så giv bestyrelsen besked.  

Trampolin:  
Ref Dittes indlæg i bakkanal samt andre kommentarer fra bofæller. Det indkærpes at følge 
sundhedsmyndighedernes anbefaling på maks 2-3 børn sammen. Dette gælder også på 
trampolinen. Forældrene skal sikrer,  at dette overholdes. Trampolinerne er forbeholdt bofæller.  
Alexanders forespørgels ved bookning af Lege rum:  
Bestyrelsen finder ikke for nuværende at det er muligt at lave reservation af rummet. Men du er 
velkommen til at kigge ned og bruge det hvis det er frit.  
Ovenstående retningslinier indtil videre. Bestyrelsen følger med i hvad der sker samt bofælles 
indlæg både dem der kommer direkte og dem der sendes til alle og vil mødes jævnligt for at sikre 
at vi holder vores processer og regler opdateret.  
Det er vigtigt at alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
 
Vedr have affald.  
Vi ved at have affald hober sig op og at man ikke kan komme på materialepladsen. Genetablering 
af vores kompost vil blive prioriteret de næste uger så vi kan komme af med vores haveaffald.  
 
Mail fra Erik til formanden,  
Kære Torben 
Det kan ikke være  rimeligt at bofæller, der kun nødtvungent gør brug af vaskeri og postkasse i 
fælleshuset, skal gøre rent også i andre områder af huset, hvor jævnlig brug i den grad holder 
gang i smittekilderne. 
Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til at tage initiativ til, at brug af toiletter 
og  fælleshuskøkken  lukkes ned. Det bør strengt taget også omfatte tumlerummet med dets 
madrasser og puder; men måske der kan findes en lempeligere ordning for det. 
 
En pause i brugen af især køkken og toiletter, vil være et vigtigt skridt til begrænsning af 
smitteudbredelse i bofællesskabet som sådan, og vil gøre det betydelig mere betryggende at være 
på søndagsrengøring. Det vil desuden give mulighed for at rengøringen kan focusere mere på alt 
det, der sjældent er tid til. Som at komme i bund med fedt og snavs i køkkenet, få gjort overflader 
og alt det, vi ustandselig griber fat i  rent.    
En lukning nu er desværre en postgang for sent til at smitterisikoen er minimeret tilstrækkeligt på 
søndag ( vistnok 3 -4 døgn). Det må der kunne findes en løsning på. 
 
PS Fint for mig, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt at gøre brug af teksten eller videresende 
den. Bedste hilsner, Erik. 
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Bofællesskabet Bakken 
 

Referat af fællesmøde torsdag d. 27. februar 2020 
 
Til stede: Hus 1 Anders,2 Peter, 4 Dan, 7 Ole, 8 Kim, 9 Helge, 10 Torben og Suzan, 11 Mik, 
13 Erik, 14 Lene, 16 Flemming, 17 Jørgen, 18 Eva, 20 Johan, 23 Luis, 24 Mette, 25 Jacob, 
26.st. Søren 
  
1.  Valg af ordstyrer 
 Kim blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent 
Suzan hus 10 blev valgt som referent. 
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer:  

 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 29. januar 2020 
 
Mik havde følgende bemærkning til referatet: 
345.000 er det beløb der er til rådighed i 5 års planen. 
Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkning.  
 
5. Punkter til beslutning 

 a) Ny affaldsordning v. Jørgen   
 
Affald1. – Central sortering 
Der var 2 oplæg til løsninger – begge uden omkostninger her og nu. Udvalget vil arbejde videre 
med en permanent løsning. 
Vi bevarer de eksisterende fælles centrale pladser – men udvider til metal og plads 
Vi bevarer det organiske affald ved husene.  
Beslutning: Vi besluttede Løsning B.  
Affald2. – lokal sortering 
Vi skal i gang med at planlægge de lokale sorteringer. 
Søren og Erik meldte sig. Andre kan også være med. 

6. Punkter til debat 

 a) Anskaffelse af brugt flygel til fælleshuset v. Dan (se s. 7) 
 
Sælger var villig til at betale transport da det var vigtigt for sælger at flyglet fik et godt hjem. 
Størrelse 140-190. Der vil være ex. omkostninger til dække, nye hjul og løsning for stoleopbevaring. 
Derudover omkostning til at få en klaverstemmer til at vurdere flyglet inden køb. 
Tilbagemelding: 
Bekymringer omkring pladsbrug, følsomhed for børn og at vi ikke har ønsket os et flygel.   
Begejstring over bedre lyd og at et flygel kan være et møbel og fjerne rode hjørne 
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Overvejende positiv stemning for et flygel. Hvis vi ikke kan styre brugen, så skal vi måske også 
bevare klaveret – og måske klaverstemmer udgift. 
Konklusion: Dan undersøger videre 

 b) Ændring af kontakterne i kælderen v. Anders (se s. 8) 
 
Ventilation i kælder: 
En opfordring til at få timer eller lign. Så vi sikrer at der sker tilstrækkelig udluftning i 
musikrummet.      5 års plan bør have ventilations projekt – Bestyrelsen tager det med. 
Konklusion: 
Mik tilbød at lave lysføler i kælder og timer på udluftnings kontakt. – pris max 200 kr. 

c) Poster til ny 5 års plan (se s. 9)  
 

Helge gennemgik historien, formålet og processen for 5 års planen. (Vi hensætter 90.000 årligt) 
Mik fortalte om Bakkens bank. (Pengene kommer fra kassekreditten) 
Mik fortalte om driftsbudget som finansieres af GEF 
Formålet med de forskellige finansieringer er at holde GEF relativt konstant. 
Vi har pt. 345.000 kr. til rådighed.  
Der er en lang liste af ønsker og ideer, men hvor mange penge kan vi nå at bruge, hvordan skal vi 
prioritere ideerne og hvor villige er vi til at betale for ideerne. Bestyrelsen har oplyst at vi har det 
laveste GEF de seneste 10 år. Bestyrelsen vil indkalde til cafemøder hvor vi skal prioritere 
aktiviteterne.  
Mik oplyste at vi tidligere har besluttet at der skal laves asfalt i 2020 (udskudt fra 2016 pga. 
jordvarmeprojektet) – og vi har de 200.000 hensat til dette. 
 
d) Ny ovn i fælleshuset v. Erik  
 
Erik gennemgik ovnfunktioner og tilbud. Til alle ovne skal tilkøbe ex. udstyr. 
Erik anbefaler enten den billigste (i alt 79.000 + moms) eller dyrest (Rationel) (99.000 + moms) – 
Rationel også anbefalet af HK (Kim). 
Erik har ikke undersøgt Gasovne – da de er ca. 20% dyrere, der er yderligere sikkerhedskrav nu og 
Erik har vurderet det ville blive for dyrt. 
Energiprisen på i gasovnene er kun det halve –vi kan købe grøn El men måske på sigt også biogas. 
Garanti – 1 års fabriks + 3 år på reservedele. –  
Mik – vi har blødt varmt vand til tørretumbler – Kan vi bruge det? –. 
De nye ovne er vendt om- betjenes fra den smalle ende, men fylder det samme i dybden. 
Der blev efterspurgt et GAS alternativ. Men det kræver at der kommer en og kigger på hvad der 
skal til for at overholde sikkerhedsbestemmelser. Ingen meldte sig til dette. Kim og Luis forhører 
sig hos kantine kokke om de bruger gas – dette svar bruges som indikation af Gas ovn relevans. 
 
Konklusion: 
Erik forsøger at få forlænget tilbud . 
Erik har bedt om tilbud på serviceaftale 
Erik undersøger hvor lang tid vi med garanti vil kunne købe reservedele. 
Erik spørger leverandør vedr. brug af blødt varmt vand 

 e) Reetablering af fårefolde v. Suzan (se s. 14-22) 
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Suzan gennemgik oplæg. 
Forslag om at bevare området omkring manifolds som tilgængeligt og ikke en lukket fold.  
Forslag om at flytte stien mere mod Nord på det tørre sted. 
Forslag om sten, vild beplantning, insekthoteller omkring manifolde 
Forslag om at indhente info om behov for foldeareal. 
Konklusion:  
Vi kan selv sætte pæle i – men afventer fåregruppens input til arealbehov så vi ved hvor stor del af 
jordvarme arealet der skal medtages til folde. 

f) Forslag til restaurering/nyetablering af fårefolde v. Tine, Johan og Mikkel 

Johan gennemgik fremlagde forslag og budget for at udskifte hegn.  

Samlet behov for folde blev igen efterlyst – samt at vi må reparere hegnet i første omgang. 
Primært der hvor fårene slipper ud – ved fodboldbanen. 

Rubina pæle er svære at slå kramper i, men Søren siger vi skal købe en krampe pistol. Det skabte 
stor jubel og interesse for at sætte hegn op.  
Mette oplyste at de tidligere havde fået en melding om at der var lige lovlig lidt areal til fårene at 
græsse – men måske var der flere får dengang. 
Konklusion: Fåregruppen kommer med en arealbehovsafklaring.  

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

 
Arbejdsweekend. 
Der er ca. 20 arbejdsdage som ikke er afviklet og der er lavet personlige henvendelser til dem der 
ikke har opfyldt kvoten. Der opfordres til at man tager ekstraopgaverne på tidspunkter der passer 
tidsmæssigt.  
Fremover er der ønske om at alle skriver sig på sine 4 arbejdsdage hurtigst muligt – så det er i 
kalenderen og et grundlag til vedligeholdelsesgruppen. – Alternativt at man reserverer et alternativt 
tidspunkt til ekstraopgaver. 

 b) Orientering fra jubilæumsgruppen  
 
Der er indhentet mails på ca. 100 ex. bofæller og 100 ex. bofællebørn som inviteres.  
Kl. 14 planlægges arrangement for naboer. Aftenarrangement planlægges for bofæller og ex 
bofæller. 

8. Eventuelt 
 
Der var ingen bemærkninger under Eventuelt: 
 
Suzan Madsen, 28.02.2020 
 
 


