
 

 

 

Fællesmøde-nummer 

 

Kære bofælle! 

Vi har fællesmøde på tirsdag d. 11. august kl. 20.00 i Fælleshuset.  

Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med de nye ting, du 

skal bruge til mødet. Materiale til dagsordenens øvrige punkter er tidligere udsendt som 

Fællesmøde-Bakkanal nr. 18 og 19, så det udgiver vi ikke igen.  

Pbv - Kh Mik 
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Dagsorden for Fællesmøde 

tirsdag den 11. august 2015 kl. 20.00 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Sebastian. 
 
2. Referent og tonemestre 
Det er hus 18's tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.  
Det er hus 17 's tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.  
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat 
Godkendelse af referat af fællesmødet mandag d. 29. juni 2020 
 
5. Punkter til beslutning 

a) Fastlæggelse af retningslinjer for Fællesspisningen efter sommerferien 
 
Debat og beslutning med udgangspunkt i: 
 

a. At vi har besluttet, at følge de offentlige anbefalinger bl.a. mht. antal 
b. Eriks, Dittes, Karen Sofies og Jacobs mails. 
c. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for restauranter og cafeer: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer-
Cafeer-restauranter.aspx 

 

6. Punkter til debat 
Ingen punkter til klassisk debat. 
 

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
b) Nyt om jubilæumsfesten 

 
7. Eventuelt 
 
 

 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
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Referat af fællesmøde mandag d. 29.06. 2020 
 
Til stede: Hus 8 Kim, Hus 9 Anne Dorthe, Hus 10 Suzan, Hus 11 Mik, Hus 12 
Hanne, Hus 14 Arne, Hus 16 Flemming, Hus 17 Jørgen, Hus 18 Eva, Hus20 
Johan, Hus 21 Ditte, Hus 24 Mette, Hus 25 Jacob. 
 
0. Jørgen bød velkommen, da Torben ikke kunne være til stede.  
 
1.  Valg af ordstyrer 
Jacob blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Flemming hus 16 blev valgt som referent, og Eva hus 18 blev valgt som 
tonemestre.  
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 
4. Godkendelse af referat fra fællesmøde den 17.06.2020 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

5. Punkter til beslutning. 
Nye ovenlys i hus 8 blev godkendt 

6. Punkter til debat  
Sommerens sammenkomster i fælleshus 
Der var bred enighed om, at Bakken ikke ønsker at være mere restriktive end 
regeringens anbefalinger med hensyn til antal personer, afstande m.v.  
Det vil sige, at de bofæller, der gerne vil holde et elle andet arrangement, har 
mulighed for at booke fælleshuset. 
Denne lempelse af tidligere beslutning omfatter IKKE udlån af fælleshuset til 
andre. 
 
Efter debatten blev det enstemmigt besluttet, at godkende denne ændring 
med det samme. 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på 
opgaver  
 

a) Der var lidt tvivl om hvorvidt den aftalte sommer rengøring i fælleshuset er 
trådt i kraft? 
Beslutningen gælder fra 1.07. og er således trådt i kraft. Den frivillige 
ordning afventer blot, at Lisbet kommer tilbage fra ferie og sætter 
tilmeldingsliste op. Det blev under eventuelt bemærket, at listen bør 
indeholde et punkt om rengøring i kælder efter tilstoppelsen af kloakken i 
fyr- og værkstedsrummene.  
 
Stamgruppe 2, der fejlagtigt var sat på almindelig rengøring den 5.07, er 
orienteret. 
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11. Eventuelt 
Der var følgende bemærkninger under Eventuelt: 
 
a) Mik redegjorde for den meget omfattende rensning af fælleshusets 

kloaksystem. Almindelig slamsugning var langt fra tilstrækkelig, så der blev 
presset vand fra toiletterne op gennem gulvafløbene i kælderen. Vi bør 
spørge Lotte, hvilke kemikalier (Rodalon eller?), der skal anvendes, og 
spørge Lisbet om det kan komme med som ekstra punkt på 
sommerrengøringslisten? 
Kloakkens tilstand vil blive fulgt op om 5 år med en ny TV-inspektion. 
 

b) Eva fortalte, at hun havde fjernet de sidste 3 æg oppe ved søen, og ruget 
dem ud under en varmelampe. Det er nu blevet til 2 ællinger, der går 
sammen med hønsene i hus 18. Kom og Kik.  
 

c) Vedrørende opfølgning på Trivselsweekenden sidste år redegjorde Ditte kort 
om, at stamgruppe 2 blev forhindret i at arrangere café-møde i foråret, men 
stamgruppen følger op på det.  
Det blev nævnt, at trivselsweekenden også skal ses i lyset af situationen 
omkring bestyrelsen, og evt. være samme tema i 2 spor 

 
 
Flemming 4.07.2020 
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Kære alle 
Hermed start på tråd med tanker, forslag og ideer til stort og småt.  
Holdninger, debat og gentagelser frabedes i  denne tråd. 
 Karen Sofies indput fra mail d. 27.7 er medtaget. 
 
Skal dugene mon ikke droppes , så bordene efter hver spisning skal tørres af 
med vand og sæbe? 
Skal vi droppe borddækning ved bordenderne, så vi kan overholde 1 meter fra 
næsetip til næsetip. Dvs max sidde 6 ved hvert bord. 
Karen Sofie  
 
Større afstand mellem bordene ? 
Evt. alternativ bordopstilling( langborde, bordkvadrat af to borde) 
 
Madholdet afvasker/afspritter kontaktflader og punkter i spisesal og køkken før 
madlavningen påbegyndes  (ophængt to do liste) 
Køkkenhygiejnen opgraderes jf. restauranter (ophængt to do liste) 
Oprydning og rengøring efter spisning opgraderes jf. restauranter (ophængt to 
do liste) 
Al affald fjernes dagligt.  
Madholdet serverer og rydder af ved bordene. 
 
Madholdet udvides til 3 voksne. 
Fællesspisning begrænses til 4 dage om ugen på rullende dage?   
Børns deltagelse i madlavningen overvejes? 
 
Nul buffet.  
Al spisning foregår ved bordet. 
Tatøj til al mad. Ingen fingre i maden.  
Gæster spiser med deres værter.  
 
Køkkenet forbeholdes madholdet (nul rend af børn og voksne)  
Aflevering af hjembragt service før madholdet starter: Rengjort på 
opvaskebakker i grovkøkkenet. 
Aflevering efter madholdet er startet: Rengjort på disken. 
Betaling: Så vidt muligt mobile pay og gerne hjemmefra. Ellers én af gangen 
ved kurven og holde afstand.  
Håndvask el. afspritning inden adgang til spisesal - hjemmefra, eller 
toiletter/entre.  
Opmærksomhed på børn, der kommer direkte udefra el. fra tumlesal - før 
spisning eller undervejs under spisningen. 
 
Med ønsket om masser af indput og efterfølgende, gode beslutninger.  
Erik 
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Den 27. jul. 2020 kl. 12.10 skrev Karen Sofie Krohn 
<karensofie1@gmail.com>: 
 
Hej alle. 
 
Hilsen fra Kroatien hvor jeg er på bilferie med manden min. 
 
Synes også det er vigtigt at starte fællesspisningen op så hurtigt som muligt, 
men er helt enig med Ditte i, at der skal sættes/besluttes nogle rammer 
herfor. 
 
Skal dugene mon ikke droppes , så bordene efter hver spisning skal tørres af 
med vand og sæbe? 
Skal vi droppe borddækning ved bordenderne, så vi kan overholde 1 meter fra 
næsetip til næsetip. Dvs max sidde 6 ved hvert bord. 
 
Få enkle ting er formentlig nok, men vi skal jo bare lige være enige om det. 
 
Kh  
Karen Sofie 
 
 
søn. 26. jul. 2020 22.27 skrev Ditte Hededam Welner 
<dittewelner@gmail.com>: 
Kære alle, 
Jeg er nu ret overbevist om at vi ikke har besluttet noget om fællesmad. Men 
jeg synes faktisk, det hører til på et fællesmøde - det er vigtigt, følelsesladet 
og komplekst. Jeg vil gerne diskutere hvilke tiltag/ændringer vi skal 
implementere for at spise sammen med mindst mulig smittefare og sådan at 
flest muligt bofæller vil være med. Kunne vi ikke mødes inden opstart - evt. 
søndag d. 9, hvor de fleste formodes at være tilbage fra ferie? Så kan vi 
selvfølgelig ikke starte d. 10, men snart derefter. Selv kommer vi hjem d. 7. 
KH Ditte 
 
On 25/07/2020, 17.56, "Jacob Alexander Lykke" <dr.lykke@dadlnet.dk> 
wrote: 
 
    Kære Erik, 
 
    Det er besluttet fra sidste møde under punkt 6, at vi ikke skal være mere 
restriktive end samfundet, dvs. i skrivende stund 100 personer samlet. 
 
    Jeg husker, at vi i bestyrelsen og også ifm diskussioner generelt har aftalt, 
at starte fællesmad - og rengøring - op som vanligt efter ferien. Om dette er 
nedfældet specifikt eller ej, så mener jeg, vi som det fællesskab vi er, bør 
komme i gang med det vi bor sammen for: være sammen. 
 
    Jeg husker også, at vi har snakket om at de som ikke ønsker at være med 
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til fællesmad, kan tage mad hjem (selvom det jo ikke er noget vi plejer at 
opmuntre til), eller for en periode blive fritaget fra ordningen.  
 
    Vi glæder os til at spise med jer allesammen! 
 
 
    Venlig hilsen 
    Jacob 
 
 
    > Den 25. jul. 2020 kl. 15.16 skrev Erik Vang Andersen <hus13@bf-
bakken.dk>: 
    >  
    > Eftersom rammerne for en genåbning af spiseordningen hverken har 
været på dagsordenen eller diskuteret,  fortsætter sommerspiseordningen vel 
indtil vi har truffet en anden beslutning. 
    > Vh 
    > Erik 
    >  
    > Sendt fra min iPhone 
    >  
    >>> Den 25. jul. 2020 kl. 14.04 skrev Hus 11 <hus11@bf-bakken.dk>: 
    >> Helt enig 
    >> Sendt fra min iPad 
    >>>> Den 25. jul. 2020 kl. 12.04 skrev Jacob Alexander Lykke 
<dr.lykke@dadlnet.dk>: 
    >>> Jeg har nu tænkt, vi følger den alm plan, dvs opstart med skolen 
mandag d 10. august. Og jeg mener bestemt, der var enighed om dette ved de 
sidste fællesmøder. 
    >>> Venlig hilsen 
    >>> Jacob 
    >>>>> Den 25. jul. 2020 kl. 11.51 skrev hanne jørgensen 
<askelund@live.dk>: 
    >>>>  
    >>>> Kære bofæller . 
    >>>> Da der ikke er aftalt, hvornår spiseordningen begynder igen, går vi 
ud fra, at der skal et fællesmøde til. Måske skal det også afklares, hvormange 
der vil være med pga. smittefare. 
    >>>> Indstil da må vi klare os med vores egen mad.��� 
    >>>> Kh. Annelise og Hanne 
    >>>> <IMG_9166.jpg> 
    >>>> Sendt fra min iPhone 

 

 

 


