
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. august 2019 kl. 20 
 
Til stede 
Torben, Jacob, Mette, Jørgen og Lise 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Torben blev valgt til mødeleder  
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF 
Kassereren orienterede om status. 
 
Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 21.8, der blev godkendt med mindre 
justeringer. Jacob finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Status jordvarme 
Intet under dette punkt. Alt kører efter planen, og indvielse finder sted lørdag den 5. oktober. 
 
Pkt. 6 – Opdatering af listen over ansvarsområder, videre proces 
Venter stadig på opdatering i excelformat fra formanden. 
 
Pkt. 7 – Status – saldobalance (Mette) 
Vi har brugt ca 40% af vores variable udgifter for 2019, men pga jordvarmeprojektet kommer vi 
formentlig til at trække en del på vores kassekredit. Så bestyrelsens holdning er, at bofællesskabet 
skal tænke sig godt om, før vi giver penge ud på nye projekter og forsøge også at spare på de 
variable udgifter. 
 
Pkt. 8 – Affaldshåndtering (Jørgen) 
Til næste år indfører kommunen ny affaldshåndtering, hvilket bl.a. kommer til at betyde, at vi får 
flere skraldespande. Jørgen er bestyrelsens kontaktperson til kommunen. Vi tager punktet op på 
næste fællesmøde  under pkt. 7, hvor vi foreslår, at der nedsættes et udvalg på  3-4 personer med 
Jørgen som tovholder. 
 
Pkt. 9 – Stikkontakter på p-plads (Jørgen) 
Jørgen taler med Mik om en stikkontakt på p-pladsen. 
 
Pkt. 10 – Bakkens 40 års jubilæum i 2020 
Torben nævner Bakkens 40-års jubilæum under pkt. 7 – Orientering fra bestyrelsen, og Jørgen 
forsøger at lave et generelt oplæg, der kan komme med i fællesmødebakkanalen. 
 
Pkt. 11 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Intet under dette punkt. 
 



Pkt. 12 – Evt. 
Mette foreslår, bestyrelsen udarbejder en liste over de håndværkere, Bakken plejer at benytte. 
Mette vil  printe en liste ud fra de regninger, hun har betalt, og tage med på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Referent:  
Lise 
 
OBS! Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. september 2019 kl. 20.00. 


