
Bofællesskabet Bakken 

 

Referat af fællesmøde onsdag d. 21. august 2019 

 

Til stede: Hus 1 Tine, Hus 3 Sebastian, Hus 4 Dan, Hus 5 Anne Lise, Hus 6 Christian, Hus 8 

Kim, Hus 10 Torben, Hus 12 Hanne, Hus 13 Erik og Lisbet, Hus 14 Lene, Hus 15 Charlotte, 

Hus 17 Jørgen, Hus 19 Torben og Gerda, Hus 20 Johan, Hus 21 Ditte, Hus 24 Mette, Hus 25 

Jacob, Hus 26 st. Søren     

  

 1.  Valg af ordstyrer 

 Christian Hus 6 blev valgt til ordstyrer 

  

2.  Valg af referent 

Sebastian hus 3 blev valgt som referent. Anne Lise fra Hus 5 blev valgt til tonemester. 

  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

 

4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 18. juni 2019 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 

5. Punkter til beslutning. 

 

Der var ingen punkter til beslutning 

   

6. Punkter til debat 

 

 

a. Svelleprojekt beplantning v. hus 1. Tine udlægger haveplanen vedhæftet som bilag 1 til 

særudgaven af Bakkanalen. Efter en spørgerunde til opklaring af projektets konkrete 



udformning, blev forskellige holdninger til projektet debatteret. Debatten fulgte 3 

hovedspor:  

1) Diskussion om fællesjord       

a. Må der ligge noget privat på fællesjord  

b. hvem står for driften af det 

2) Valg af beplantning - æstetik og omfang 

a. projektets afgrænsning til vestsiden af nordenden 

b. Naboinddragelse 

3) Projektomfang 

a. Har vi råd? 

b. Har vi tid/ressourcer 

c. Hvornår er Svelleprojektet færdiggjort  

 

7. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 

 

a. Orientering om indvielsen af jordvarmeprojektet fra energnisterne v. Susan 

Susan orienterer om dagen på baggrund af udsendte mail under overskriften Vore tanker 

om indvielse af jordvarme. Susan opfordrede dels alle til at komme, dels til at så mange som 

muligt hjælper til på dagen 

  

b. Orientering fra bestyrelsen  

• Formanden orienterede om Bakkens overordnede økonomi og blev suppleret af 

kasseren. Hovedbudskabet var at den million vi tidligere i frimidler i dag er spist op af 

planlagte projekter. Dette ikke faretruende, men der manes til omtanke ved 

planlægning af større udgifter. Herudover skitserede formanden rammerne for en 

helhedsplan for Bakken.    

• Formanden orienterede om de mulige rammer for 40-års jubilæet. Bestyrelsen 

nedsætter et 6-mandsudvalg som skal stå for koordineringen af projektet som mødet 

bakkede stærkt op om 

• Jørgen Skielbo orienterede om skraldeprojektet og lægger op til at interesserede kan 

melde sig ind i udvalget.    

 

 

8. Eventuelt 

 Der var ingen bemærkninger under Eventuelt 



 

 

Sebastian, 21.08.19 

 


