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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også 
skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag d. 9. marts 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Onsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 12. marts Hus 14 
Lørd. D. 19. marts Hus3 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd/sønd. 20.-21. august Trivselsweekend 
Lørd. /sønd. 10.-11. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 18. september Opsamling 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
Lørd. D. 1. oktober Hus 8 
Lørd. D. 5. november Hus 4 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 13. marts kl. 12 
Alle efter festen 
 
 
Fødselsdage: 
 
Inge fylder 54 år mand. d. 7. marts 
Lene fylder 50 år sønd. d. 13. marts 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Så var der fastelavn: 
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Nummerpladetyv på Bakken 
  
Torsdag nat stjal en tyv nummerplader fra 
vores lille Ka og Helge og AD,s bil. Vi tillader 
os derfor nogle dage at parkere bilen oppe 
ved gården, da vi er nervøse for, at de 
kommer tilbage for at få pladen foran, som de 
åbenbart blev forstyrret midt i afmonteringen. 
  
mvh. Lene og Arne 
 
 
 
Økomel fra Søris. 
 
Så er der igen mel til det gode brød. Det 
står i kælderen på bordet lige uden for 
døren til økorummet. Det koster stadig 25 
kr for 2 kg, Pengene kan du give mig eller 
lægge dem i min postkasse.  
En god opskrift lyder : 
2 dL surmælksprodukt, 6 dL koldt vand, 
et lille hjørne af en gærpakke, lidt salt og 
1 kg Sørismel. Langtidshæver ikke 
nødvendigvis i køleskabet. I denne kølige 
tid er grovkøkkenet et velegnet sted. 
Anne-Lise. 

TIL BOFÆLLERNE. 
 
Jeg blev meget glad for og rørt over, at I satte 
en indsamling i gang til hjælp til den bøde på 
1500 kr, som hver Bedsteforældre i alt 28, 
der deltog i at synge under folketingsdebatten 
d. 19.april 2010 blev idømt.  Det var altså en 
halvering af den op rindelige bøde. 
Dommeren sagde, at det, at vi var gamle, 
gjorde ,at bøden blev sat ned. Vores advokat 
sagde, at vi skulle være meget tilfredse med 
den afgørelse. Sagsomkostningerne er sat til 
side 
Bevægelsen har fået penge fra forskellige 
fonde for længe siden. 
Jeg fortalte om jeres hjælp til mig, og at det 
skulle tages som en opbakning til det arbejde, 
vi gør. 
I øvrigt har retssagen og demonstrationen 
udenfor været omtalt i netaviserne og hvis 
nogen holder ”Arbejderen” så er der en flot 
artikel og stort billede af os. Man kan gå ind 
på Bedsteforældre for Asyls hjemmeside, så 
kan man se et referat af, hvad der foregik 
udenfor. 
Endnu engang tusind tak ! Gerda og Torben. 
 
 
 
ANNONCE 
 
Vælg en bil og giv et bud!  
 
Vi har ikke mere brug for 2 biler og vil af med 
den ene.   
Vi har svært ved at vælge den af de 2, som vi 
selv vil  
fortsætte med, men det kan efterspørgslen så 
afgøre.  
Volvoen er en 2,3 l benzin. Den har kørt ca. 
150 tus. km.  
og motoren spinder som en kat. Nul rust og 
helt nyt styretøj  
(spørg evt. Peter Emil hvorfor), lædersæder. 
Bilen kan fragte  
en storfamilie med diverse husdyr, men kører 
ikke langt på  
literen. Det gør den blå derimod, som er 1½ 
år gl., kørt ca 55  
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tus. km. Det er en Ford KA tdci med hele 
udstyret - se evt.:  
http://www.google.dk/images?hl=da&client=fir
efox-
a&hs=rns&rls=org.mozilla:da:official&channel
=s&q=ford+ka+tdci&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&sa=X&ei=70ByTeGDKoaxhA
fEn9xC&ved=0CG8QsAQ&biw=1016&bih=53
9 
 
Interesserede kan henvende sig til Jørgen og 
Hanne hus 17  
 

 

 
Værkstedet 
  
Jeg skal til Jylland for at tømme min fars værksted 
(da han ikke længere gider lave håndværk), og i 
den sammenhæng får jeg en del værkstøj, som 
kan være nyttigt til arbejdsweekender mv.  Men 
jeg har ikke plads til det ekstra værktøj i Hus14. 
Så derfor vil jeg spørge fællesmødet om 
muligheden for, om jeg kunne få lov til at sætte to 
skabe op nede i værkstedet, hvor jeg kunne have 
mit værktøj. Det vil være et aflåst skab, men jeg 
vil fortsat stille værktøj til rådighed for 
arbejdsweekender efter konkret aftale. 
  
Jeg afholder naturligvis selv alle omkostninger. 
  
  
mvh. Arne 

Forslag 
Flyt dato for triv-weekend 
Sidste trivselsweekend lå i juni, og nu ser jeg, den 
kommende er lagt den 20.-21. august, altså i den 
sidste feriemåned. 
Sidste års BB-fødselsdag lå på samme tid, og 
mange af de inviterede meldte afbud gr. ferie. En 
så vigtig begivenhed som en trivselsweekend, bør 
efter min bedste vurdering ikke ligge i en 
feriemåned, ikke mindst fordi det kan forudses, at 
den fremadskridende aldring i fællesskabet vil få 
flere og flere fæller vil lægge ferien uden for 
skolernes sommerferie. 
Jeg har forstået, at bestyrelsens forslag til dato er 
fastsat aht. arbejdsweekenden i september, men 
arbejdsweekender bør ikke diktere datoer for 
trivselsweekender. Det skulle være maling af 
vinduer, der kalender- og tidsmæssigt er 
problemet, men det arbejde kunne udliciteres. Vi i 
hus 7 ville fx gerne male no'en vinduer i juli, hvor 
vi er hjemme og kan præstere no'en arbejdsdage.. 
...altså kort og godt: Afhold triv-weekenden uden 
for de tre feriemåneder. 
  
Ole S. - hus 7 
 
 
 
Fællesmøde referat 
Tirsdag den 22. februar 
 

1. Ordstyrer Arne 
 

2. Referent Hus 4 - afløste hus 25 
 

3. Dagsorden godkendt  
 

4. Godkendelse af referat 
 

5. Nyt fra bestyrelsen: 
 

Mulige huskøbere: Elena og Jeppe samt 
deres 2 drenge kigger forbi på søndag til 
arbejdsweekenden. 
 
Vaskemaskine nr. 1 er nedslidt og 
reparation kan ikke svare sig - den vasker 
endnu! Mik undersøger priser m.m. på 
indkøb af ny evt. nye maskiner. 
 
6. Punkter til beslutning. 

 
Hesteskur: Der afventes en melding fra 
en evt. interessegruppe – om de vil 
overtage Jannies hesteskur. 
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Hvis interessegruppen ikke vil tage over, 
har Arne fået en tilkendegivelse fra 
Jannie om at hun selv sørger for at 
marken bliver ryddet for hesteskur m.v.  
 
Sø og mark: Det gav anledning til lidt 
diskussion om projekt sø hang sammen 
med etablering af tørlagt boldbane. Vi 
blev enige om at holde det adskilt. Et 
forslag om dræning af boldbane vil blive 
fremlagt til beslutning på næste 
fællesmøde - inden næste 
arbejdsweekend, så det kan indgå som 
arbejdsopgave der. 
 
Beslutning om sø og mark  
Størrelsen af søen: Drænet indstilles, så 
søen følger 22 meter kvoten. I praksis vil 
søen i 1-3 uger efter store regnskyl være 
noget større, idet kommunens dræn ikke 
kan tage de store mængder vand. Det er i 
øvrigt lige præcis det, som eksperterne 
anbefaler, da biodiversiteten i høj grad 
fremmes ved at nogle områder skifter 
mellem at være tørre, fugtige og 
vanddækkede.  
Dyre- og planteliv: Der vil helt naturligt 
komme både plante, fiske og dyreliv, så vi 
lader naturen selv skabe balance.  
Hegning: Det blev besluttet at søen skal 
være hegnet som foreslået af udvalget, 
men valget af hegn udskydes frem mod 
arbejdsweekenden og afventer dermed 
etablering af evt. hestegruppe.  
Adgang til bålpladsen og markerne: 
Der skal sikres en nem og tør adgang til 
bålplads og marker, så den nuværende 
sti til bålplads rykkes 10-15 meter nordpå 
, så den stort set hele året er tør.  
Adgang til marken: Der skal være 
adgang til hele markområdet via 
trampestier uden låger. Derfor er de to 
dyrefolde adskilte fra hinanden. Den 
tidligere trampesti fra området ved 
hesteskuret op til strædet genetableres. 
Bofællers adgang til folden omkring søen 
sikres ved at der etableres en faldlåge 
(som mindre børn og dyr ikke kan åbne).  
Hegning af sø 7000 kr 
Leje af maskiner til færdiggørelse af 
dræn, oprydning af mødding samt div. 
andre småopgaver samt sætning af 
stolper cirka 6.000 kr.  
Diverse 2.000 kr.  

      Samlet udgift: Cirka 15.000 kr.   

 
7. Punkter til debat 
 
Dyrevelfærd m.v. (lotte 1) udgik  
Nyt musikanlæg: Erik tilbød at tage 
nuværende anlæg og højtalere med til 
reparatør, for at få en vurdering og en pris 
på evt. reparation. Der var fuld opbakning 
til at Erik gik videre.  
Kristian (hus 14) vil undersøge og 
indhente tilbud på nyt anlæg – som evt. 
passer bedre til rummet, så vi ikke får så 
meget bas- bulder uden for fælleshuset, 
når der festes. 
 
8. Udvalg og opfølgning 
 
9. Eventuelt 
  
Erik påpegede at kulde problemer i fælles 
huset bl.a. skyldes at spjældet i 
skorstenen står åbent når pejsen har 
været tændt.– så husk at lukke for 
spjældet igen – hvis du har haft gang i 
pejsen. (når ilden er slukket) 
Emhætten giver også problemer – 
udskiftning af gitter måske en løsning? 
 
Ref. Lotte Hus 4 
 
Vedligeholdelsesgruppen vil hænge 
skemaer op, så vi kan tilmelde os 
arbejdsweekenderne i god tid – af hensyn 
til planlægningen 

 


