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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: 
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) 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
18/8 
15/9 
20/10 
17/11 
 
Fællesmøder i 2020:  
26/8 
24/9 
26/10 
24/11 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
(Som udgangspkt. er det meste pt. aflyst 
– men spørg venligst de respektive huse). 
Lørdag d. 18. juli hus 21 
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. d. 13. marts hus 14 
Lørd/sønd. d. 24. og 25. april hus 8 
Lørd/sønd. d. 2. og 3. juli hus 10 
 
 
Rengøring søndag 27/6 med 
stamgruppe 1: 
Lotte 
Hanne 12 
Lene + Marie 
Jørgen 
Torben 19 
Christian 21 + Bjørk 
Sara + Sebastian 
Søren 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Stort tillykke Jørgen mandag den 22/6 med 
de 72 år. 
Jens fejrer vi tirsdag den 23/6 – tillykke med 
de 74 år. 
På lørdag 27/6 er det Helges tur med 57 år. 
Må I alle få sol og et nyt lykkebringende årJ  

 
  

 
 
Kunne en flaskevogn være godt til tranport? 
/Kh Hjørdis 
 
Øl på Bakken: 
Vi er et nyetableret øl-bryggerlaug på Bakken 
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med mig, Mik og en kammerat (Søren) fra 
Sletten. Vi har fået en fantastisk mulighed for 
at blive “sparket i gang” med vores første IPA 
af en ganske erfaren brygmester, også fra 
Humlebæk. Det kunne imidlertid kun blive på 
en søndag. Derfor vil vi gerne låne 
fælleshusets køkken og lidt af kælderen på 
søndag den 21. Juni, hele dagen. Vi aftaler 
naturligvis med stamgruppe 6, der skal gøre 
rent på søndag. 
 
Vi har ikke prøvet at brygge øl før, men vi 
ved, at suppen skal stå cirka 14 dage og 
hygge sig, inden det kan tappes. Vi tænker at 
stille øllet i kælderen i de 14 dage, naturligvis 
behørigt mærket og aflåst. Vi kender ikke helt 
planen endnu, men skal nok orientere om, 
hvilken løsning vi finder ud af.  
 
Vi håber, det er ok for jer alle! 
 
Vi kan love, at der bliver en smagsprøve eller 
to, til Bakkens folk, når vi har fundet 
opskriften på den første øl, som vi vil være 
bekendt at servere for andre. Og hvem ved, 
måske vi med tiden også på dette område 
kan blive selvforsynende på Bakken! 
 
Kom endelig forbi eller skriv, hvis I har nogle 
gode råd eller spørgsmål til vores planer i 
Humlebæk Ølbryggerlaug. 
 
Mange hilsner 
 
Helge, Mik (og Søren fra Sletten) og Helge  

Ovn:  
Er draget af; men har ikke sat ovnen på aktiv, 
som tidligere udmeldt. Jeg vil varmt anbefale, 
at benytte den forlængede demoperiode til 
som minimum at få afprøvet ovnens manuelle 
indstillinger.  
 
Manualen  er tidliger udsendt pr. 
mail.  Henvisning til link er i seneste 
Bakkanal.  
Spørg evt. Lene, Maria, Jakob eller Flemming 
om vejledning.  
 
Hvis ovnen skal i brug til 
sommerspisning  d  29.6  eller før, vil 
Flemming eller Lene kunne sætte den på 
aktiv.  
Vi er hjemme igen d.7.6, hvorefter I også kan 
gribe far i Lisbet eller mig.  
 

OBS.  
Det lille røde D nederst på nederste 
menulinje angiver, at ovnen står på demo.  
God sommer til alle 
Erik 

PS: Hus 6 har prøvet at bage ølbrød og 
Christians kartoffelpizza med godt resultat...  

BodySDS med Lotte stopper nu: 
Desværre fortsætter tilbuddet med BodySDS-
behandling på Bakken med Lotte ikke 
længere. Lotte har desværre fået nogle 
fysiske problemer, som hun bliver nødt til at 
forholde sig til. 
Hun sender en varm hilsen til alle dem på 
Bakken, som hun har behandlet, og ønsker 
alle en dejlig sommer. Måske støder vi på 
hende i gadebilledet, for hun er oprindeligt er 
fra Humlebæk og kommer af og til forbi. Det 
vil være skønt, hvis andre med lignende 
behandlinger har lyst til at komme med et 
tilbud til os! 
Kh Lene 
 

Formanden: 

Tak for mødet i går. Tak for den fine snak der 
opstod på baggrund af det sidste punkt på 
agendaen og alle de positive tilkendegivelser 
som varmede.  

 
Blot til jeres orientering er bestyrelsen ikke 
gået af. Det kan vi ikke bare,  som jeg også 
tror jeg nævnte på mødet. Vi sidder der indtil 
en ny bestyrelse er valgt og varetager de 
opgaver vi skal.  
Det er bla. indkaldelse til ekstraordinært 
fællesmøde så Kim og Karen-Sofie kan få 
deres vinduer godkendt  
Og det er indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamling.  
 
Jeg forsøger at samle bestyrelsen i næste 
uge så vi kan lave en indkaldelse til Den 
ekstraordinære generalforsamling som 
grundet tidsfrister formentlig først kan blive på 
den anden side af skoleferien.  
 
Der sker alligevel ikke så meget i fællesmøde 
og bestyrelses regie henover sommeren, så 
det vil også give alle bofæller en mulighed for 
at tænke over hvad det er for et 
bofællesskab vi skal have fremover.  
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Det kan være at vi i stedet for det aflyste 40 
års  jubilæum skal starte et bofællesskab 2.0 
år 0 og se om vi engang for alle kan slippe af 
med den adfærd og de dårlige vaner der med 
mellemrum har martret bofællesskabet i den 
tid jeg har boet heroppe, men sikkert siden 
grundene blev delt mellem øst og vest.   
Jeg tror bl.a stædighed og manglende evne til 
sige pyt er egenskaber vi skal have fokus på.  
 
Med ønsket om en fantastisk sommer til alle 
på Bakken  
 
Formand (Lidt endnu)  
 
Bakkens fødselsdag:  
Den helt store festivitas i forbindelse med 
Bakkens 40 års jubilæum er af gode grunde 
udsat. Festudvalget har dog stadig lidt 
hyggeligt i ærmet til lørdag d.29.august - så 
bevar krydset i kalenderen. Det vil kun være 
for bofæller!  
Kh Jubii-udvalget 
 

Kombucha: 
I hus 18 produceres der kombucha i store 
mængder. Til det skal der bruges flotte 
flasker. 
 
Så hvis du har en flot flaske, som du ellers 
ville smide ud, så er vi glade modtagere. 
 
Udenfor hus 18, under altanens hjørne mod 
fælleshuset står en kasse, som man kan 
sætte flotte flasker i - de skal have intakt 
skruelåg eller anden fungerende forsegling 
og de skal være gennemsigtige. 

Tak � 
 
Man må også meget gerne komme forbi bare 
for at få sin flotte flaske fyldt med kombucha 
til at tage med hjem. Eller for at få sin egen 
kombucha-baby. Næste badge er klar om ca 
10 dage. 
 
Kombucha er i øvrigt en japansk the-
svamp, som fermenterer sort the, så det 
smager syrligt og lidt øl-agtigt og som er 
fyldt med gode bakterier til din tarmflora. 

Passer perfekt til en isterning og en 
bofælle-sludder. 
 
/Kram fra hus 18 
 
Sct. Hans 2020: 
Hvor vi dog glæder os til at være sammen 
med jer – og synge og skåle sommeren rigtig 
i gang. 

Denne er gang er det dog kun for Bakkens 
egne – alle gæster er mere end velkomne 
næste år. 

På gensyn kl. 18:30 på Fælleshus-torvet. 

Kh Stamgruppe 2 

Natur-almanakken: 

”Hyldene dufter i stuen ind, ude fra Danmarks 
have”. Det er tid at plukke 
hyldeblomster, undersøge dem – og lave saft. 
 
I sommernatten sværmer natsværmerne. De 
orienterer sig ofte ved lugtesansen. Mange 
har store fjerformede følehorn, som de bruger 
til at lugte med. Natsværmerne lokkes af lys. 
Hæng et hvidt lagen over en tørresnor, og lys 
med en stærk lampe op på den. Så kommer 
de. 

 
 

Sommerferie begynder fredag den 26/6 for 
skolerødder.... 
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Dagsorden for fællesmøde mandag den 29.06.2020 kl. 20.00 i fælleshuset  

1. Valg af ordstyrer 
2. Tonemester hus 17, bytter evt. med 18. Referent hus 16 3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Godkendelse af referat fra fællesmødet den 17. juni 
5. Emner til debat: 
Sommerens sammenkomster i fælleshus  

I forhold til sommerens brug af fælleshuset til sammenkomster foreslår Ditte, at regler til enhver tid følger det officielle 
forsamlingsforbuds henstillinger, der pt. er 50 og pr. 8 juli hæves til 100. 
Begrundelsen er, at det er ærgerligt ikke at afholde sommerens fester, når der tilsyneladende er styr på 
smittespredningen i DK og at vi, ved at følge de officielle henstillinger, undgår den løbende drøftelse af emnet på 
fællesmøderne. Jacob finder princippet godt, mens andre tolker Bakken som privat og som dermed ikke omfattes af de 
offentlige restriktioner.  

6. Emner til beslutning:  

Nye ovenlys i hus 8  

Emnet blev debatteret på sidste fællesmøde, hvor den generelle holdning var positiv i forhold til hus 8’s ønske.  

Søndagsrengøring i sommerferien  

Emnet blev grundigt debatteret på sidste fællesmøde, hvor der generelt var stemning for at skærpe hygiejnen, men ikke 
helt præcis, hvordan det skal foregå.  

7. Meddelelse fra bestyrelsen, nyt fra udvalg, interessegrupper mv. 8. Evt.  

 

Affaldssortering  

Evt. udvidelse af Bakkens affaldssorteringssystem.  

Ud over nuværende sortering i papir, glas, pap, metal, plast og restaffald har Erik foreslået, at ordningen udvides med 
følgende fraktioner:  

1. Småt elektronik, el-pærer, batterier, ledninger og kabler.  
2. Plastdunke og -beholdere, flamingo, gummi, melamin og PVC  
3. Porcelæn, keramik og hærdet glas  
4. Faremærket emballage og kemikalier og spraydåser.  

Forslaget er fremsat og drøftet på 2 fællesmøder. Her har der været enighed om, at skraldeudvalget går videre med 
opgaven, som bl.a. omfatter en dialog med kommunen om at forsøge nævnte fraktioner bortskaffet via en udvidelse af 
nuværende afhentningsordning.  

På et møde med skraldeudvalget den 10. juni med Marie Louise fra kommunen og Birthe Legind fra Norfors, enedes vi 
om at forsøge med punkt 1 og 2, idet kommunen stiller beholdere til rådighed til opbevaring af:  

• Elpærer, 	
• Batterier 	
• Småt elektronik 	

Kommunen leverer tekstede beholdere til formålet og påtager sig den løbende afhentning uden omkostninger. 
Hidtil har denne opgave skulle varetages af søndagsrengøringen, som fremover slipper for turen til 
genbrugspladsen. 	

Endvidere vil kommunen/Norfors sørge for afhentning af større emner som 	
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•	plastdunke og beholdere  

Emner stammer primært fra vores vaskeri og det har ligeledes været søndagsrengøringen, der har stået for 
bortskaffelsen.  

Kommunen/Norfors kan ikke tilbyde at afhente flamingo, gummi, melamin og PVC, porcelæn, keramik, hærdet glas eller 
større mængder kabler/ledninger.  

Dvs. at beboerne/fællesskabet selv må bringe nævnte emner til genbrugspladsen på Bakkegårdsvej. Det samme gælder 
faremærket emballage, kemikalier og spraydåser.  

Skraldeudvalget anbefaler derfor, at bofællesskabets affaldssortering i første omgang kun omfatter de fraktioner, som 
kommunen vil håndtere, men at vi vil kunne udvide ordningen om ca. halvandet år i forbindelse med etableringen af en 
fremtidig større affaldssorteringsplads.  

Venlig hilsen skraldeudvalget v. Flemming og Jørgen  

 

Bofællesskabet Bakken  

Referat fra generalforsamlinger Grundejerforeningen Bakken og Bakken I/S Torsdag den 11. 
juni 2020 kl. 20.00  

Tilstede: Hus 1 Anders, hus 2 Peter, hus 3 Sebastian, hus 4 Dan, hus 5 Anne - Lise, hus 6 
Christian, hus 8 Karen Sofie & Kim, hus 9 Anne-Dorthe og Helge, hus 10 Suzan og Torben, hus 11 
Mik, hus 12 Hanne K., hus 13 Lisbet og Erik, hus 14 Lene & Arne, hus 15 Mikkel, hus 16 
Flemming, hus 17 Jørgen, hus 18 Eva, hus 19 Torben, hus 20 Johan, hus 24 Mette, hus 25 Jacob 
og 26A Søren.  

1. Valg af ordstyrer  

Eva Secher Mathiasen blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at selvom vedtægterne kræver 
Generalforsamlingen afholdt i april, var force majeure indtrådt med corona-krisen og derfor var det 
i orden at GF var udsat, hvilket bestyrelsen også havde orienteret medlemmerne om undervejs 
uden nogen havde gjort anskrig. Både 1. og endelig indkaldelse var udstedt rettidigt – dvs. senest 
3 uger hhv. 7 dage før – ligesom den endelige indkaldelse indeholdt det krævede materiale eller 
tilstrækkelig orientering om, hvor det kunne findes. Ligeså indeholdt dagsordenen de krævede 
punkter og havde været bekendtgjort ved opslag i fælleshuset. Således kunne man lovligt fortsætte 
GF.  

2. Valg af referent  

Lene Vind hus 14 blev valgt som referent og Mikkel Sørensen hus 15 som tonemester.  

3. Formandens beretning  

Torben Madsen fremlagde sin beretning.  

Peter Ahmfelt bad om oplysning om hvor stor besparelsen havde været pr. hus i forbrug efter 
implementering af jordvarmen idet han fandt oplysningen vigtig i forbindelse med, at man senere 
skulle diskutere en eventuel stigning i kontingentet. Der blev anmodet om, at Mikael Rasmussen 
eller Mette Iversen besvarede dette spørgsmål i forbindelse med pkt. 4.  

Beretningen blev godkendt med applaus.  
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4. Regnskab 2019  

Mette Iversen fremlagde det fremsendte regnskab for 2019 med noter, som udviser et overskud på 
58.487 kr.  

Kim Simonsen gennemgik de kritiske revisorers kommentarer til regnskabet. Desuden 
konkluderede han, at det er et stort arbejde Mette udfører og det fik hun ros for.  

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.  

5. Budget 2020  

Mette Iversen gennemgik budgettet med tilhørende noter hvoraf en del blev drøftet nærmere.  

Indvendig vedligehold af fælleshuset  

Erik V. Andersen foreslog, at udgiften til indvendig vedligehold af fælleshuset nedsættes fra 
10.000 til 5000 kroner.  

Afstemning om forslaget: Et tydeligt flertal besluttede at holde fast på 10.000 kroner.  

Arbejdsweekender, forplejning 
Erik V. Andersen foreslog at beløbet til arbejdsweekenden nedsættes fra  

15.000 kr. til 5.000 kr. og at 10.000 kr. flyttes til kultur og fester. Forslag 1. Helge Jacobsen 
foreslog, at man lod 10.000 blive til fortæring på  

arbejdsweekends og overflyttede 5000 til kultur og fester. Dette blev forslag 2. Indstillingen fra 
bestyrelsen, jf. det foreslåede budget, blev forslag 3.  

Afstemning om de 3 forslag – forslag nr. 1: Et tydeligt flertal valgte dette forslag. Forslaget blev 
vedtaget.  

Udgift til svellemuren  

Flemming Christensen foreslog, at der skal afsættes mere til posten i femårsplanen.  

Der blev gjort opmærksom på, at det er aftalt at femårsplanen skal drøftes mere grundigt til 
efteråret bl.a. med henblik på stillingtagen til ændringer i budgettet, herunder eventuel ændring i de 
midler der er til rådighed for planen ved en regulering af GEF.  

Flemming Christensen trak med denne meddelelse sit forslag.  
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Afskrivning på jordvarme  

Torben Madsen fremlagde bestyrelsens udsendte forslag om afdrag på jordvarmens gæld over 8 
år. Han gjorde opmærksom på, at konsekvensen heraf – med bestyrelsens samlede budgetforslag 
- ville være en konkret stigning i GEF på 152 kr. pr hus pr. måned i 2020, sådan som bestyrelsen 
også havde beskrevet det i sit forslag. Forslag 1.  

Mikael Rasmussen forelagde sit udsendte forslag med en langsommere afdragsperiode på 13 år 
svarende til 110 kroner i afdrag pr. mdr. pr hus gennem de 13 år. Forslag 3.  

Søren Sørensen og Arne Ullum foreslog en afdragsperiode på 13 år og at GEF hæves med 145 kr. 
før regulering. Heraf afsættes 111 kr. pr. hus til afdrag og de resterende 34 kr. går til en reserve, 
hvor fællesmøder definerer formålet på et senere tidspunkt. Forslag 2.  

Afstemning om de tre forslag: Forslag 1 fik 19 for og 25 imod. Forslag 2 fik 33 for – 8 imod. 
Forslag 2 blev vedtaget.  

Budgettet blev herefter justeret med ’jordvarme kassekredit’ på 35.964 kroner i afdrag pr. år i 13 år, 
og budgettet suppleres med en akkumulerende reserve på 11.016 kr. årligt i de 13 år, dvs. i alt 
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143.208 over 13 år. Reserven kan ved fællesmødebeslutning bruges løbende og formål defineres 
på et senere tidspunkt.  

Herefter fortsatte gennemgangen af budgettet. Der blev ikke foretaget yderligere ændringer, Mikael 
Rasmussen meddelte forsamlingen, at med reguleringer blev GEF-stigningen 89 kroner.  

Budgettet blev vedtaget.  

6. Fastsættelse af kontingent for 2020  

Kontingentet blev fastsat til 2206 kroner svarende til en stigning på 89 kroner pr. måned.  

7. Vedtagelse af fordelingsprincipper for varmeanlæg, varme og vand.  

Bestyrelsen foreslår uændrede principper. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  

 

8. Vedtagelse af tidsfrister og gebyrer  

Bestyrelsen foreslår uændrede principper. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  

9. Valg for formand og kasserer  

Torben Madsen genopstiller som formand. Mette Iversen genopstiller som kasserer.  

Begge blev valgt med applaus.  

10. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter  

Lise Eskesen stopper som bestyrelsesmedlem. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (Jacob Lykke og 
Jørgen Skielboe) genopstiller.  

Anerkendelse til Lise for det store arbejde, hun har udført de seneste fem år.  

Mikael Rasmussen, Jacob Lykke og Jørgen Skielboe stillede op og alle tre blev valgt til 
bestyrelsesmedlemmer med applaus.  
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Eva Secher Mathiasen stillede op som suppleant (1. suppleant) - og Arne Ullum stillede op til 2. 
suppleant. Begge blev valgt med applaus.  

11. Valg af ekstern revisor og interne kritiske revisorer  

Kim Simonsen og Mikael Hegaard blev genvalgt med applaus som interne kritiske revisorer, og 
Beierholm som ekstern revisor.  

12. Evt.  

Torben Herbøl forklarede, at han mener, at pærerne på p-pladsen blænder.  

Svar fra Anders Rehfeld: Årsagen er skærmene og ikke pærerne. Bestyrelsen kigger på 
problematikken.  

Humlebæk den 11. juni 2020  

Eva Secher Mathiasen/Lene Vind Dirigent Referent  

 

Referat fra fællesmøde onsdag den 17.06.20 kl. 20.00 i fælleshuset  

Til stede: 
Peter 2, Dan og Lotte 4, Annelise 5, Kim 8, Helge 9, Torben 10, Hanne 12, Lisbeth og Erik 13, Lene 14, Hjørdis og 
Flemming 16, Jørgen 17, Eva 18, Torben 19, Ditte 21, Mette 24, Jacob 25, Katrine 26.  

1. Ordstyrer: Sebastian  

2. Tonemester og referent: Hjørdis og Jørgen  

3. Dagsorden godkendt  

idet Kims forslag til ”nye ovenlysvinduer i hus 8” og Eriks forslag til ”søndagsrengøring i sommerferien” blev behandlet 
under punkt 5 debat.  

4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde:  

Ikke alle fremmødte kunne huske, om Miks referat var blevet godkendt ved tidligere lejlighed, men ordstyreren 
konkluderede, at det var det. Sebastian gav dog forsamlingen mulighed for at komme med bemærkninger til den GEF- 
problematik, som et flertal af bofæller fortsat ikke forstår, på trods af, at Miks referat omhyggeligt gengav argumenter, der 
blev fremsat på fællesmødet, og at argumenterne efterfølgende blev gentaget på generalforsamlingen.  

Flere forsøgte at sætte ord på GEF-problematikken, bl.a. Hanne Hegaard, der efterlyste større nøjagtighed, så 
vigtige/konkrete beløb, eks. forslag om GEF-forhøjelse, fremstår mere tydeligt i referatet.  

5. Punkter til debat 
•	Ovenlysvinduer i hus 8  

Kim redegjorde for ønsker om ekstra ovenlysvinduer. I forhold til den udsendte illustration, flyttes vinduerne en enkelt 
tagsten op. 
Der var en grundlæggende positiv holdning til forslaget, hvorfor Kim udtrykte håb om, at bygningsændringen kunne 
godkendes på et snarligt afholdt ekstraordinært fæ-møde eller alternativt via en høring, så arbejdet evt. kunne 
igangsættes i løbet af sommeren.  

•	Søndagsrengøring i sommerferien  
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På et ekstraordinært fællesmøde blev det besluttet at genåbne fælleshuset forsigtigt og at rengøringen skulle opgraderes 
i takt hermed. I den forbindelse foreslår Erik, at sommerspisedeltagerne på skift deltager i ekstra rengøring, samt at der 
er håndsprit i entré, toilet køkken mv. Erik nævnte også, at bofæller i køkkenet bør bruge engangshandsker. Peter enig i, 
at de der benytter huset, skal gøre rent efter sig ligesom Katrine, der mindede om, at vi max må have 5 udefra 
kommende gæster med af gangen og at alle skal afspritte hænder.  

Andre anførte, at søndagsrengøring ikke nødvendigvis bør foregå hver søndag i sommerperioden, da det afhænger af 
husets benyttelse. Peter tilføjede, at sommerspiseordningens deltagere ikke nødvendigvis skal tage ansvaret fra 
søndagsrengøringsholdene. Hanne Hegaard og Ditte var enige om, at vi under alle omstændigheder bør tilstræbe en 
højere rengøringsstandard – Corona eller ej!  

Erik foreslog, at brugerne af fælleshuset skriver sig på søndagsrengøringens-tjansen, som bør foregå holdvis og ikke 
som individuelle indsatser. Lisbeth påtog sig at lave en liste over sommer-rengøringskonceptet. 
Helge foreslog, at vi hver dag vasker overflader af og afspritter de overflader, der berøres, og at der kun sættes få 
bofæller på opgaven af gangen, så deltagerne undgår at smitte hinanden.  

Jacob støtter Eriks forslag om at gøre rent gruppevis for at højne fællesskabet, men mener ikke, at vi kan tvinge folk på 
søndagsrengøring i sommerferien. Ang. Helges idé om afspritning af kontaktflader, er dette for omstændeligt ift. den 
beskedne brug af fælleshuset. Håndvask er stadig det mest fornuftige og afbalancerede. 
Katrine understregede, at det vigtigste er at vaske hænder før og efter en tur i fælleshuset. Lisbeth nævnte vigtigheden 
af at toiletter rengøres hver uge. Annelise mener, at nogle af de fremsatte ideer er overdrevne i forhold til den oplukning, 
der sker i det øvrige samfund, men foreslår, at sårbare grupper bruger handsker i fæhus, da afspritning af håndtag efter 
hendes vurdering ikke nødvendigvis er effektiv. Ditte finder det er vigtigt, at alle bofæller kan bruge fælleshuset og at det 
er helt i orden, at nogle benytter engangshandsker. Eva mener, at håndvask før, under og efter besøg i fælleshus er det 
allervigtigste, og Helge foreslår, at der som supplement sættes en spritdispenser i vindfanget et sted, hvor børnene ikke 
kan få fat i den. Eva foreslår, at en spritdispenser placeres synligt øverst på postkasserne.  

Det blev besluttet, at sommerrengøring foregår via en frivillighedsordning med max 5 samtidige deltagere, som skriver 
sig på den liste, som Lisbeth hænger op i fælleshuset.  

6. Ingen emner til beslutning.  

7. Meddelelse fra bestyrelsen samt nyt fra udvalg, interessegrupper mv.  

Torben redegjorde for de begivenheder, som kulminerende til generalforsamlingen, som har medført, at han ønsker at 
udtræde af bestyrelsen sammen med Eva, Jacob og Jørgen.  

Baggrunden er, at synspunkter og betragtninger fra de specielt økonomiinteresserede har domineret debatten, der 
kulminerede på generalforsamlingen med et kaotisk forløb og en skarp tone, som afskar bestyrelsen enhver mulighed for 
at fremlægge sit forslag. I stedet havnede debatten på et ubehageligt overdrev.  

Torben påtog sig ansvaret for det virvar, som medførte, at stort set ingen bofæller vidste, hvad de skulle mene og 
stemme for, hvorfor Torben og de 3 bestyrelsesmedlemmer tager konsekvensen og stopper.  

Fællesmødedeltagerne var dels overraskede og dels rystede over beslutningen, som affødte adskillige kommentarer, 
hvoraf nogle refereres her:  

Erik fandt det nødvendigt at evaluere forløbet og mener ikke det er ok, at bestyrelsen forlader skuden.  

Ditte vurderer, at Torben og bestyrelsen har gjort det mere end godt, og at bofæller kun kan bebrejde sig selv, at 
bestyrelsen trækker sig. Ikke mindst Torbens evne til at inkludere og samle har været opløftende og noget af det bedste 
Ditte og familien har oplevet på Bakken.  

Eva fortalte, at opgaven som dirigent havde været temmelig udfordret af, at flere i forsamlingen ikke respekterede 
forslagsstillers - her bestyrelsen - demokratiske ret til selv at redegøre overfor forsamlingen, hvad det var de ønskede at 
stille forslag om. Og at det var denne ret, hun havde søgt at forfægte som dirigent. De 180 kr. var aldrig blevet drøftet på 
hverken bestyrelsesmøder eller fællesmøder, ligesom de gav anledning til mere forvirring, end afklaring. 
Bestyrelsen havde ønsket at oplyse forsamlingen om konsekvensen af at vælge bestyrelsens forslag - som helt konkret 
var en stigning i månedlig GEF på 152 kr for 2020 ift, bestyrelsens budgetforsalg. Helt ligesom det var blevet drøftet på 
forudgående fællesmøde.  
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Hanne Hegaard: Torben har været en enestående formand, men generalforsamlingen var ramt af en gennemført dårlig 
stemning, hvor forvirringen hos deltagerne var total.  

Kim: Bofællerne er ikke meget anderledes end alle andre mødedeltagere. Der er mange der ikke forstår – eller ønsker at 
forstå – de økonomiske sammenhænge, idet de har tillid til, at det der fremlægges, er gennemarbejdet og fornuftigt på 
samme måde som bofæller har tillid til andre bofæller, når der skal løses store opgaver mm. 
Det er ok at udtrykke, at man ikke har været tryg ved den proces, der har været om økonomien, uden at forholde sig til 
tal/stigninger/kassekreditter mm. Og det er nok mere processen om GEF-stigningen det er galt med, end om den skal 
stige med det ene eller andet beløb. Dermed er der ikke opnået den nødvendige tryghed i denne sag.  

Mette forsøgte at forklare hvordan beregningerne af bestyrelsens anbefaling af en GEF-stigning på 150 kunne havne på 
først 152 og derefter på de 180 (som var det beløb hun og Mik refererede til på generalforsamlingen).  

Helge roste Torben og bestyrelsen og han støttede tanken om, at bofællesskabet må evaluere sig selv for at forhindre 
gentagelser af den u-konstruktive debatkultur.  

Sebastian fremhævede Torbens kompetencer og takkede bestyrelsen med håbet om, at den ville fortsætte. Peter 
beskrev sin forvirring over de mange tal og forslag og ærgrede sig over det triste forløb.  

Katrine var ked generalforsamlingens udfald og savnede bofæller med kompetencer, som kunne redegøre for 
økonomiske sammenhænge for det brede publikum.  

Jacob efterlyste tillid og god tone i stedet for debatter om ubetydelige detaljer. Savnede kondensatet fra 
trivselsweekenden og pegede på, at demokratisk forståelse og ordentlig tone er måden at komme videre på.  

Mette opfordrede de 4 andre fra bestyrelsen til at blive.  

Annelise kunne ikke gennemskue de 3 - 4 alternative forslag, som i øvrigt ikke var særlig langt fra bestyrelsens. Annelise 
støttede derfor bestyrelsens forslag og var rystet over tonen på generalforsamlingen. Annelise spurgte sig selv om, 
hvorfor bofællerne ikke siger fra?  

Ditte anbefaler, at tingene fremstilles overskuelige, så alle kan følge med. Har selv følt sig utryg og usikker og finder det 
forståeligt, at bestyrelsen trækker sig. Det er ikke det, der kan splitte bofællesskabet, men noget helt andet.  

Helge konstaterede også, at mistillid har præget debatten.  

Erik foreslog, at evaluere det enkelte punkt om GEF forhøjelsen og mente, at det var processen, der havde skylden med 
spørgsmålet ”hvem ellers?”  

Annelise: Den kedelige tone splitter og er et kendt fænomen, som før er oplevet på Bakken, desværre.  

Katrine foreslår, at tonemesteren er samme person(er) hver gang og syntes, at vi skal have en trivselsdag, så vi kan tale 
krisen igennem, så vi får en bedre kultur på fremtidige fællesmøder.  

Sebastian: Det vigtigste er tillid og tone - ikke detailregulering. 
”Det er medafgørende med tillid, for at kunne lide at trives i et bofællesskab”.  

Kim: Da vi besluttede at vi skulle have en tonemester, var det et tegn på, at vi ikke talte ordentligt og respektfuldt til 
hinanden under fællesmøderne. I stedet for en tonemester, skulle man måske mere tage en ”samtale" med sig selv, om 
behovet for, at ens synspunkter/holdninger altid skal fremhæves/gentages. Måske skulle man overveje at bruge 
udtrykket ”lad det fare”, give plads til andre, være mindre insisterende/stædig og være mere imødekommende over for 
andres holdninger og synspunkter. En sådan adfærdsændring, kan en tonemesterrolle ikke sikre. Det er kun noget, man 
SELV kan gøre.  

Mette opfordrede de andre 4 fra bestyrelsen til at blive og mente, at det måtte være Coronaen, der havde bragt 
bofællerne ud af balance.  

....og lidt fra skraldeudvalget:  
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Flemming og Jørgen har holdt møder med Fredensborg forsyning og Norfors om etablering af beholdere til batterier, 
lyskilder, småt elektronik og plastdunke, som kommunen vil håndtere uden beregning, hvis Bakken opsamler disse 
fragmenter på affaldspladsen bag fælleshuset.  

Vi har fået grønt lys fra kommunen om midlertidigt at måtte benytte vores mindste restaffaldscontainer til pap. 
Kommunen vil snarest levere en autoriseret mærkat, som skal påklistres containeren, så hverken bofæller eller 
skraldefolk er i tvivl om containerens rolle.  

8. Evt.  

• Ditte annoncerede fredagsmad – (som efterfølgende aflystes p.gr. af usikkerhed om Corona i hus 21) 	
• Hjørdis foreslog anskaffelse af en lille transportvogn med hjul, så større mængder flasker nemt kan trilles ud til 

glascontaineren. Lotte og Jørgen blev opfordret til at indkøbe en sådan, idet anskaffelsesprisen var i en 
størrelsesorden, som ingen havde behov for at drøfte. 	

• Flemming har påtaget sig at lave vejledning til fælleshusets nye ovn 	
• Ok med gæster til Sct. Hans 	

 
 
 
 
 
 
 


