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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: 
2010: 
Onsdag d. 5. maj 
Torsdag d. 3. juni  
 
 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsdag den 19. maj 
Torsdag den 17. juni 
 
Generalforsamling 2010: 
Fredag den 23. april 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
 
Lørd, d. 24. april Hus 21  
Opfølgning arbejdsweek-end Sønd. 25. april 
Lørd./sønd. 1-2. maj Hus 3 
Lørd. D. 12. juni Hus 13 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus8 
Konfirmationer: Hus 3,8,9,14,26A 
1+2.og 7. maj, 8+9. maj, 13+15. maj 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 25. april kl. 10 
Stamgruppe 6 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben + Sidsel 
 
 
 
Fødselsdage: 
Lone fylder 40 år tirsd. D. 20. april 
Kim fylder 49 år Fred. D. 23. april 
 
 

 
 
 
 
Opfølgning arbejdsweek-end  
Sønd. 25. april 
 
Der er opsat seddel i fælleshuset med 
tilmelding til opfølgningssøndag d. 25/4 og en 
opfordring til at melde sig til. 
  
 
 
Åbent hus* 
Lone fylder 40 år 
 
Housewarming 
 
Indvielse af vores nye (næsten færdige) 
terrasse 
 
Fredag den 23. april kl. 16.30 til 18.30 
 
  
Lone og Morten 
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Vedr. grøn vækst 
  
Først tak til Grøn Vækst-udvalget for jeres fine 
forslag med mange gode ideer og høje 
ambitioner. Dejligt at se.  
  
Jeg vil gerne gentage min holdning fra 
fællesmødet, nemlig at I overvejer muligheden af 
at indføje 'brugsbær' til glæde for os alle. Det kan 
fx være klynger af solbærbuske, røde stikkelsbær 
og blåbær, som ikke skal bindes op.  
  
Desuden vil jeg støtte Peters ide om lidt flere 
stedsegrønne vækster i Strædet. Peter foreslog 
nåletræer, men jeg vil også pege på 
fx kirsebærlaurbær, laurbær eller beslægtede 
buske til de to stedsegrønne, der står foran 
fælleshusets hoveddør. Det kan være et 
oplivende indslag i en grå vintertid, at der er noget 
grønt at kigge på. 
  
Endelig synes jeg også, at man kan tage 
duftelementet i betragtning, og fx overveje 
Duftjasmin af typen Philadelphus Belle Etoile, som 
kun bliver ca. 1,5 m høj, og som har 'smukke 
duftende hvide blomster... i stor mængde i juni' 
ifølge reklamerne!! 
  
Mange hilsner 
  
Anne-Dorthe  
 
 
NYE stamgrupper 
Version  25. april 2008, rettet 8. april 2010 

 
Nye stamgruppe 1: 
 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne (formand) + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
Nye stamgruppe 2: 
 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Janni + Gustav + Astrid 

Nye stamgruppe 3: 
 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
Nye stamgruppe 4: 
 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan + Ida 
 
Nye stamgruppe 5: 
 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
Nye stamgruppe 6: 
 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben + Sidsel 
 
 
 
Forslag til generalforsamlingen. 
  

1. Forslag om at få igangsat en udredning af 
drænforholdene på markerne vest for 
vores  bebyggelse samt evt. tidsmæssige 
sammenhæng mellem div. dræn/og 
gravearbejder og den stigende vandstand 
gennem de senere år.  
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2. Forslag om snarest at få iværksat en 
professionel undersøgelse af eventuelle 
risici for vores huse som følge af den høje 
vandstand.  

  
3. Forslag om at få diskuteret realiteterne og 

evt. tidshorisont for etablering af nyt 
fælleshustorv til ca. 1000.000 kr. jvf. 
Catrine Hanckes oplæg i Bakkanalen.  

  
Erik 
 
 
Løbetur 
Vil du løbe kvindeløb sammen med Hanne og 
mig 
Så er muligheden der 24. juni kl 18 i 
fælledparken 
  
Det koster 160 kr - og man får en lækker 
løbetrøje mm. 
  
http://www.sparta.dk/spartalob/lobsoversigt/1
65we.aspx 
  
Det ville være hyggeligt hvis du kom. 
Efter løbet breder vi tæpperne ud og 
får vi lidt vin og lidt spiseligt. 
  
Hilsen Suzan.  
 
 
 
Kære Mette og Lisbeth 
Velkommen i jeres stamgrupper, Mette i 
gruppe 4 og Lisbeth (når du flytter rigtigt ind!) 
i gruppe 6. 
Hjørdis, vil du sætte de nye stamgrupper i 
Bakkanalen på søndag? 
Og Gerda, til rengøringssedlerne ... 
Kh. Hans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 Referat fra bestyrelsesmødet den 07-04-2010 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Lukket 
 Plan for vedligeholdelse af  Jørgen 
 fælles ejendom 
 Blev fremlagt på fællesmøde 

 Opdatering af stangrupperne Mik 
 Mette Iversen erstatter Gret ei stamgruppe 3. 
  
 Lisbeth vil erstatte Thomas i Stangruppe 6, når hun flytter ind til sommer. 
  
 Mik har rette e-mailsystemet til samt hjemmesiden 

 Skralderum tilføjes  Mik 
 Opgavelisten 
 Er gjort og uploadet på hjemmesiden 

 Åben 
 Kontaktperson til Landsbyen Hans 
 Bestyrelsen indstiller at Hans tager rollen som kontaktperson til Landsbyen. 
  
 Hans definerer indholdet rollen. 

 Forberedelse til  Jens 
 generalforsamlingen 
 Jens forslag til budget blev godkendt med følgende justeringer: 
 -   Gef kontingentet reduceres for Gårdens andel 
 -   Arrangementsindtægtet slettes 
 -   Spildevand slettes 
 -   Afklare hvad de 198.045 på Vedligehold Fælles areal i 2008 dækker over - Vejetablering ved Skeltoften? 
 -  Skal vi budgetteret med 150.000 til vejetableringen? Igi vetfald tager vi den over opsparringen. 
 -  Anlægsarbejder hæves til 70.000 - 2 gang arbejdsweekends plus skitse til Fælleshustorv. 
 -  Nyanskaffelser reducers med 10.000 til 20.000 
 -  Jubilæet sættes ned til 30.000 
 -  Alle regnskabstal for 2009 slettes. 
  
 Vi skal have synliggjort den "usynlige opsparringen" fra vores for-meget betalte vand/varme-regnskab på ca.  
 250.000. 
  
 Kontingentet foreslås uændret. 
  
 Jens justerer budgetforslaget og sender det til Mik inden hans ferie.  
  
 Mik sender agenda og budget ud med en pasus om, at regnskabstalene for 2009 endnu ikke foreligger. Vi sender  
 regnskabstallen ud lige så snart de kommer fra revisoren. Hvis disse giver grunft til revideret budget, sender  
 bestyrelsen et ændringsforslag ud. 

 7. april 2010 Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 1 


