
Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde tirsdag d. 19 november 2019 
 
Til stede: Hus 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 st 
  
1.  Valg af ordstyrer 
Sebastian blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Karen Sofie blev valgt som referent, og Lise blev valgt som tonemester.  
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde d. 21 oktober 2019. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
5. Punkter til beslutning.   
a) Plantning af egetræ mod vest ved hus 14: 
Afmærkning har været sat, og stedet er hermed besluttet. Plantningen kommer først til at foregå til 
foråret. 
 
6. Punkter til debat 
a)  Debat om affaldsordning:   
Jørgen gennemgik sit oplæg, udsendt 29 oktober. 
Vi kommer ikke til at producere mere affald, selvom vi skal lave affaldssortering – det nye er, at vi 
også skal sortere metal og plast.  
Kommunen har foreslået central placering, idet tømning skal forgå ved en vej, men kommunen vil 
godt bløde op for, at affaldssorteringen evt. ikke skal være centralt placeret i bofællesskabet, hvis 
det er det, vi beslutter. 
Den billigste løsning er den centrale løsning. 
Restaffald incl. bio skal/kan være i vores eksisterende skraldespande. 
Jørgen har et møde med kommunen d. 2. december. Vi har fået forlængelse af kommunens for frist 
for afklaring af placering. 

 
Herefter debat, der bl.a. indeholdt følgende: 
• Vi skal være obs. på plast – bofælles erfaring er, at det fylder meget mere, end vi tror. 
• Bioaffald skal indtil videre sorteres sammen med restaffald. Derfor kommer der formentlig 

senere yderligere tiltag til sortering, og det bør vi allerede nu tænke ind. 
• Det er vigtigt, at vi først prøver/øver os i at sortere bio/restaffald i vores eksisterende 

skraldespande ved fyrrummene og central opsamling af plast, metal og pap ved fælleshuset, 
før vi kaster os over andre løsninger. 

• Hvad er økonomien hvis der evt. skal tømmes ved fyrgrupperne? Hvad koster det for 
tømning centralt og ved hver frygruppe? 



• Sortering er kommet for at blive, så skulle vi senere overveje den model, hvor sorteringen 
kan graves ned? Hvad vil det koste hvis der graves mere end 1 ned? Kan alt affald graves 
ned? 

• Vi skal tænke langsigtet.  
• Hvad koster den nye sortering i forhold til nu? 
• Vi bliver overraskede over, at der ikke er ret meget restaffald tilbage, når vi har sorteret. 
• Kunne være godt med et sorteringsanlæg ved gården, et midt i og et ved fælleshuset. 
• Kunne vi kompostere vores egen bioaffald? 
• Vi skal alle tænke over vores måde at sortere og aflevere eget affald på. Fællesområdet bag 

fælleshuset er ikke til eget pap etc. 
• Vores fællescontainere er underdimensionere, bør kunne rumme alt vores affald også privat 

affald fra fx ved konfirmationer etc. 
• Der er ikke planlagt container til restaffald i fælleshuset. 

 
Udvalget arbejder videre. 
Der vil blive indkaldt til cafemøde 28/11 

 
 

b) Brugen af smartphones/tablet o.l. i fælleshuset:  
Oplæg ved Anders: 
Har få gange oplevet at der før eller efter fester/sammenkomster/arr. i fælleshuset har været en, der 
har fundet en tablet/skærm frem. 
Kunne nej til skærme udvides til slet ikke at blive brugt i fælleshuset ved arrangementer/fester, 
spisning?  
Kunne vi gøre fælleshuset til, at det er her, vi snakker sammen. 

 
Herefter debat hvor der blev udvekslet forskellige synspunkter og dilemmaer. Børnefamilierne 
blev opfordret til at fortsætte drøftelserne og evt. komme med et oplæg til videre overvejelser på 
et fællesmøde. 
 

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver  
a) Orientering fra energnisterne: 
Byggemøde i morgen (20/11). 
4-5 fyrgrupper får nok deres skur tilbage denne weekend. Der kommer besked. 
Der kommer flere på besøg for at høre om jordvarmen/bæredygtighed, bl.a. tidligere bofællebarn fra 
hus 23 (Sigurd). 
Suzan orienterede om, at der efter jordvarmeprojektet er gang i et opfølgnings- projekt om 
ny/genanlæggelse af fårefoldene og hestefolden, og der kommer et tilbud og et estimat herpå.  
 
b) Orientering fra bestyrelsen:  
Intet nyt. 
 
8. Eventuelt  
a) Torben, hus 19, opfordrer til et nyt køkken i fælleshuset. Synes det er for nedslidt og for 
uhensigtsmæssigt. Opfordrer til at bestyrelsen tager det op som punkt. 
 
b) Søren fortæller, at Gården st. og 1.sal har snakker om anlæggelse af have.   
De udtrykker usikkerhed om, hvor helt nøjagtigt skellet er, og hvordan de skal forholde sig til 2 
store træer, der skygger meget og måske står i skel. 



Bofæller fortæller, at der er tinglysning for skellet – brug det. 
Nogle bofæller udtrykte, at hvis træerne står på gårdens grund – så kan de bare fælde træerne. 
Hvis de står i skellet, så kan gården også fælde dem, da der ikke må stå store træer i skel. 
Der var opfordring til, at bofællesskabet er ”medgørlige” overfor gårdens ønsker.  
Opfordring til at gården spørger bofællesskabet, hvis de gerne vil fælde Mirabelletræet, da det er et 
meget smukt træ. 
 
c) Jørgen orienterer om jubilæums gruppen: 
Godt arbejde i gruppen – der kommer spørgeskema for at finde konsensus for gruppens videre 
arbejde. 
 
 
 


