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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                            Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk
Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            31. årgang                  Nr. 19          15. maj 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
Tirsdag d. 30. august 
Onsdag d. 28. september 
Torsdag d. 27. oktober 
Mand. d. 21. november 
Tirsdag d. 20. december 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Lørd. D. 21. maj Hus 3 
Lørd. D. 21. maj arbejdsweek-end 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
ÅBENT HUS sønd. d. 29.maj 14-17 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
Mand. d. 13. juni Hus 15 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 19. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
Lørd. D. 13. august Hus 20 
Lørd. D. 27. august Hus 10 
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 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
Den 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
 
 
 
 

Kalenderen  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Rengøring sønd. d. 22. maj kl. 10 
Stamgruppe 5 
Helge + Emilie 
Jørgen (17) 
Bo og Christoffer 
Torben (19) 
Dorthe 
Hanne J.  
Karen Sofie + Sara 
Hjørdis 
 
 
Fødselsdage: 
Alexander fylder 17 år onsd. d. 18. maj 
Martine fylder 18 år sønd. d. 22. maj 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Kære Bofæller 
  
Tak for blomsterne i forbindelse med min 
operation, det hjælper klart på healingen. 
Jeg håber, at komme stærkt tilbage! 
  
Mange hilsner 
Maria, Hus 3 
 
 
 
ÅBENT HUS 29. MAJ 2011 
 
Har du sendt annoncen videre til dit netværk - 
tænk stort, tænk bredt! NU! Gør det ved 
hjælp af pdf-filen, du fik tilsendt pr. mail 
forleden. Eller sæt dette link på din facebook-
profil : 
http://bfbakken.com/node/75 
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Eller print annoncen ud i fem eksemplarer til 
at have i tasken, så du kan hænge en op i en 
Irma i København, på biblioteket i Helsingør, 
Trommen i Hørsholm eller BabySam, næste 
gang, du kommer der. I løbet af den 
kommende uge bliver de lokale 
daginstitutioner og butikker dækket. 
 
På dagen får vi brug for at flest mulige unge 
og voksne bofæller står klar til at vise rundt 
fra kl. 14-17 og besvare spørgsmål, mens 
børnene leger i Strædet. Meld ind på en mail 
til hus 21, at du er med! 
 
På udvalgets vegne 
Kirstine 
 
 
 
 
Gode råd modtages med kyshånd 
  
Vi havde premier i sidste weekend på det nye 
arbejdsweekend-koncept. Der blev knoklet 
med flotte resultater til følge, så det er jo 
herligt. Men hvorfor ikke gøre noget godt 
bedre?  
  
Derfor vil Vedligeholdelsesgruppen meget 
gerne have feedback fra jer: Hvad virkede 
godt, og hvad virkede mindre godt. Hiv fat i 
en af os eller send en mail. 
  
På forhånd tak, 
Mik, Arne, Erik og Ole EP 
 
 
HENVENDELSE FRA 
GRUNDEJERFORENINGEN 
SKELTOFTEN TIL BEHANDLING PÅ 
NÆSTE FÆLLESMØDE 
 
Vi har modtaget denne forespørgsel: 
 
 
"I det sydvestlige hjørne af vores bebyggelse, 
på Bakkens grund, står der en tæt række af 
træer, ialt 7 stk.  
(4 egetræer, 1 poppel, 1 hyld og 1 røn).  
  
  
To af disse træer, mod vest, to egetræ, er nu 
så bredde (6 meter) og høje (ca 8 meter), at 

de lægger skygger ind i grundejernes haver i 
sommerhalvåret, fra ved 17-tiden og resten af 
aftenen. Dette er selvfølgelig meget uheldigt, 
og glæden og brugen af haver er dermed 
begrænset.  
  
Er der mulighed for, at vi fælder dem, og 
erstatter dem af nye små egetræer, som så 
ad åre fældes igen. 
Udgiften dækker grundejerforeningen. 
 
Med venlig hilsen 
Torben Wisbom" 
 
 
 
Kære bofæller. 
 
Sikke en arbejdsweekend. Sikke en indsats 
fra jer alle og specielt vil vi gerne fremhæve 
børn og unge - det var en fornøjelse at se, 
hvordan de gik til stålet og fik udrettet en 
masse. 
Det var bare super, at så mange blev ved til 
sent søndag aften så fodboldbanen blev 
færdig - og har jeg glemt nogen som lavede 
andet denne aften, så undskyld! 
Det er her, at bofælleskabet - også - viser sin 
styrke og viser, at vi i samlet trop kan løfte 
rigtig store opgaver.  
Vi har i vedligeholdelsesgruppen ikke helt 
fantasi til at gætte på, hvad denne indsats 
ville have kostet, hvis den skulle løses 
profesionelt.......men der skal mange nuller 
på! 
 
Så det er bare så fedt, at vi næsten kom i 
mål. 
 
Nu skal vi bare have "hesten helt i mål" - der 
ligger lige et par opgaver mere, som vi vil 
bede jer om hjælp til. 
 
I store træk handler det om: 
Gøre drænarbejdet færdigt 
Gøre hegnet færdigt 
Lidt smårep. 
Lidt gartnerarbejde 
Et par ture til lossepladsen 

og så har vi lige en diverse post  
 
Derfor: Lørdag den 21. maj kl. 9.00 bliver 
næste arbejdsdag. Det er her du har 
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mulighed for at være med til at færdiggøre 
projekterne - og få skrevet en arbejdsdag 
mere af i opgørelsen (se vedhæftede). 
Mik hænger en tilmeldingsliste op på tavlen i 
fælleshuset og det er rigtig, rigtig vigtigt at i 
skriver jer på hurtigst muligt OG SENEST 
MANDAG DEN 16. MAJ KL. 19.00. Vi har 
bestilt maskinerne vi skal bruge og vil meget 
nødigt afbestille dem! 
Og BEMÆRK venligst - det er lige så vigtigt, 
at du markerer på listen, hvis du IKKE kan 
komme.  
 
Og BEMÆRK så også: Arbejdsdagen på 
søndag den 15. er AFLYST 
 
Vi synes heller ikke at det er helt OK med så 
lille en frist - men vi har 100 m drænrende der 
helst ikke skal falde sammen, så vi tør ikke 
lade dem stå åben for længe..........og lige 
pludselig bliver vi jo overfaldet af 

sommerferien  
Skulle du have en bemærkning til dette så 
send den til Mik. Fx at du ikke kan den 21. 
men kan den ??? 
 
Og så lige en anden praktisk bemærkning: 
Der blev ikke gjort rent i fælleren i søndags. 
Vi anmoder venligst om, at det bliver 
stamgruppe 4 (som planlagt i forgangne 
weekend) der tager tjansen. Kan du ikke - så 
byt med en i stamgruppe 5 - de er på ifølge 
Bakkanalen. Ja, ja vi ved det godt - men man 
kan jo ikke både grave dræn, sætte hegn osv. 
på samme tid. 
 
Bedste hilsener 
Vedligeholdelsesgruppen 
Arne, Erik, Mik og Ole EP 
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Overleveringsmøde mellem ny og gammel bestyrelse 
Bestyrelsesmøde 12. maj 2011 
Referat 
 
Tilstede 
 
Afgående medlemmer 

-          Arne (hus 14) 
-          Mik (hus 11) 
-          Karen Sofie (hus 9) 

 
Ny bestyrelse 

-          Kirstine (hus 21) 
-          Mette (hus 24) 
-          Steffen (hus 20) 
-          Erik (Hus 13) 
-          Anne Dorthe (hus 9) 
 

Hvad Hvordan Hvornår 

 

Hvem 

Vejbidrag - 5 huse i 
Strandgårdsparken 
har lovet at yde i alt 
35.000 til 
samfinansiering af 
den nye adgangsvej 
til Bakken. Nu er der 
risiko for at de 
bakker ud. 
Vi skal holde dem 
fast på aftalen 

Arne overleverer til 
Kirstine 

Overlevering inden 1. 
juni 
 

Kirstine sikrer at Arne 
rykker 

Vedligeholdelse af 
æblelunden - hænger 
sammen med 
ændring af 
svellemuren mod 
nord. 
 
Der kan blive et dyrt 
projekt for 
bofællesskabet 
 
Der er uklarhed om 
matrikelgrænser - det 
har betydning for 
løsningen. 
 

Der skal laves en 
helhedsplan, der kobler 
de to opgaver  
 
Afklare 
matrikelgrænser 
 
Flemming har lavet 
nogle skitser 
 
 
 

Strategi på første 
bestyrelsesmøde - 
herunder fastlæggelse 
af beslutningsproces 
på fællesmøder 

Erik 
(vedligeholdelsegruppen)
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Hvad Hvordan Hvornår 

 

Hvem 

Ny leverandør af el og 
gas 

Vi kan spare penge/få 
rabatter ved 
fællesindkøb 

 Bo 

Ny bank Forhandling af Nordea - 
se på fordelen af at få en 
lokalbank 

Inden sommer  Mette 

Hjemmeside - Hjemmesidens struktur 
er besluttet på 
fællesmøde 
- Vi skal gennemgå 
teksten for småfejl 
- Revision af den 
offentlige side skal 
godkendes på 
fællesmøde 
- Den ny bestyrelse vil 
nedsætte en 
redaktionsgruppe 

 Erik 

Standard for 
bakkevinduer 

Jørgen S. har lavet 
standardtegninger, som 
skal lægges på 
hjemmeside 

 Tages i den ny 
bestyrelse 
AD 

Dagorden til næste 
Fællesmøde 

Den gamle bestyrelse 
har udarbejdet en 
standarddagsorden. 
 
Mik lægger 
standarddagsorden på 
hjemmesiden  

Næste fællesmøder er 
23. maj 
 
Dagsorden udsendes 
asap 
 
 

Kirstine 

Olietanke Bofællesskabet betaler 
fjernelse af gamle 
olietanke. Der er 
oliesnask i tanken ved 
hus 13 og 14. 
Håndteres i 
vedligeholdelsesgruppen

 Erik 
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Hvad Hvordan Hvornår 

 

Hvem 

Økonomistyring Mik og Mette er i gang 
med at indkøbe et nyt 
økonomistyringssystem 
 
Der er ikke bogført i 
2011. 
 
Der bliver mulighed for 
at køre GEF-betalinger 
månedsvis og betale via 
BS  
 
Mik tilbyder at 
introducere den ny 
økonomistyring for 
bestyrelsen  

Introduktion af det ny 
system for bestyrelsen 
i august/september 

  

Overdragelsesmiddag Den gamle bestyrelse 
inviterer 

1. juni -  
(alternativt 17. juni) 

Den gamle bestyrelse 
Anne Dorthe tjekker 
datoer med Bo og 
Jørgen og Jens 

Sekretær Vi skal vurdere om den 
gamle bestyrelses referat 
system kan fungere 

Beslutning første 
møde 

Steffen - første 6 mdr. 
AD - sidste 6 mdr. 

Dagsorden til næste 
fællesmøde 23. maj 
 
Næste møde 21 Juni 
 
 

Orientering: 
Evaluering og 
opfølgning af 
arbejdsweekend 
 
Debat 
 - henvendelse fra 
Strandgårdsparken om 
skyggende træer 
- værktøjsskab i kælder 
(Arne + Erik) 
- Trivselsweekend 
- St. Hans 
- Åbent hus 29/5 
- Svellemur, nedsætte 
arbejdsgruppe 
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Hvad Hvordan Hvornår 

 

Hvem 

Næste 
Bestyrelsesmøder 

Fæ-møde 23-maj 
Best. - 7. juni   
Fæ-møde 21. juni 
Best - 16. august  
Fæ-møde - 30. august 
Best 14. september 
Fæ-møde 28. sept. 
Best - 6. okt 
Fæ-møde 27. okt. 
Best 7. nov. 
Fæ-møde 21. nov. 
Best 6. dec. 
Fæ-møde - 20. dec. 
 
Datoer sendes til 
Hjørdis 

 Steffen melder datoer 
til Hjørdis 

Kommende 
arrangementer 

23/6 - Sct. Hans 
stamgruppe 6 
 
20-21/8 Bakke weekend 
Stamgruppe 1 
 
27/11 første søndag i 
advent 
Stamgruppe 2 
 
11/12 tredje søndag i 
advent 
Stamgruppe 3 
 
Nytårsfest 
Stamgruppe 4 
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Fællesmøde  
Onsdag den 23. maj 2011 kl. 20.30 

 
1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 2 - finder selv afløser, hvis de ikke kan komme☺  

3.  Godkendelse af dagsorden. 

4.  Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 

5.  Nyt fra Bestyrelsen: 

• Spørgsmål til bestyrelsens referater 

• Evaluering af arbejdsweekend 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

• Ingen 

7.       Punkter til debat:  

• Henvendelse fra Strandgårdsparken om skyggende træer 

• Værktøjsskab i kælder (Arne +Erik) 

• Svellemur – nedsætte arbejdsgruppe 

 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Trivselsweekend 

• St. Hans 

• Åbent hus 29. maj 

9.  Eventuelt 

• Intet 

Vel mødt til jer alle, 

 

Kirstine 

 


