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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Ekstra ordinær generalforsamling tirsd. 5. juni 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 
Sønd. 24. juni Hus 20 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
Lørd. D. 6. oktober Hus 26C 
Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 
Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 
Tirsd. d. 25. december Hus 18 
Onsd. d. 26. december Hus 4 
Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 17. juni 
Stamgruppe 3 
 
Inge + Ditte 
Lotte 1 + Kristoffer 
Hanne J 
Judith 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Erik 
Søren + Johanna 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Whisky og Cognac rester søges til 
Sankt Hans 
  
Kære bofæller,  
  
Sankt Hans er i år en lørdag. I den 
forbindelse skal vi have Irish Coffee eller en 
variation med cognac og kakao. I har derfor 
mulighed for at indlevere whisky eller cognac 
rester i Hus 12. Ugen før Sankt Hans vil der 
endvidere være en indsamlingsrunde i alle 
husene.  
  
kh Arrangementsgruppen / hanne he   
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Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 129, juni 2012, har testet: 
Fladskærme, Smoothies, 
Robotstøvsugere, Cykelhjelme, 
Opvaskemaskiner, Duovogne. 
 
Desuden er der en spændende artikel om 
private solcelleanlæg – kunne måske 
inspirere os. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil 
(og skal) stå i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
 
Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk 
og skriver 362015 i feltet ’brugernavn’ og 
3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15) 
 
 
 
Tidsler 
Det rykker, når en håndfuld bofæller først 
tager fat. Men der er stadig meget at 
gøre, så forhåbentlig tager nogen bolden 
op igen næste weekend.  
Tidsler stopper som bekendt ikke ved 
hegnet, og tidspunktet til at komme dem 
effektivt til livs er optimalt lige nu, mens 
jorden er våd og nogenlunde smidig. 
 En to tre stik med greben omkring 
centrum og planten er til at vippe op med 
rod og det hele. Det efterlader fæle huller 
medmindre jord og græstørv  bliver 
banket af og lige trampet til i hullet.  
Tidslerne kan sagtens ligge og blomstre  
og sprede frø, hvis ikke de bliver fjernet 
fra arealet. Vi anbragte dem på 
sydvestsiden af bålbunken, hvor de tørrer 
hurtigst, og hvor eventuelle frø blæser ind 
i bunken fremfor ud på marken. Og så 
kan de passende tage turen med til 
bloksbjerg, Sct. Hans. 

Mødding 
Det tegner rigtig godt med møddingen. 
Kapaciteten er dog blevet en del mindre, 
så vi kommer nok i højere grad end 
tidligere til at køre afklip fra hæk og busk 
på bålbunken.  
Eller på fårefolden; men med det aber 
dabei, at fårene ganske vist er meget 
glade for både blade og bark fra grene; 
mens hyrderne er mindre glade for 
permanente kvasbunker i foldene. 
 Så, hvis man bruger foldene som 
mellemstation for kvaset, hvilket bestemt 
er en god ide´, bedes man venligst selv 
fjerne det afgnavede igen efter et par 
dage.  
PS Får tåler ikke afklippet græs -  eller 
efeu, som er direkte giftigt.  
Erik 
 
 
 
Bofællesskabet Bakken 
Referat af bestyrelsens møde onsdag d. 6. 
juni 2012 
Til stede: Kirstine, Mette 15, Steffen, Mette 
24, Dan, Erik fra pkt. 2.  
Afbud: Maria (suppl.) 
Mødeleder: Kirstine 
Referent: Dan 
Pkt. 1 – Hussalgsproceduren og 
ventelisten 
Mik deltog under punktet. Bestyrelsen 
drøftede efter oplæg fra Mik vores 
administration af ventelisten, som Mik ikke 
længere ønsker at administrere. Bestyrelsen 
roste den meget aktive og åbne måde Mik 
har administreret ordningen på.  
Det blev besluttet, at Mette 15 og Mik (med 
Mette 15 som skrivende) laver oplæg om den 
fremtidige administration af ventelisten i lyset 
af den nyligt vedtagne hussalgsprocedure. 
Oplægget skal beskrive opgaven og de 
kompetencer, der er brug for i den gruppe, 
der skal administrere ordningen.  
Resultatet behandles på fællesmødet d. 20. 
juni. 
Pkt. 2 – Olietankene ved hus 14 og 16 
Mik deltog under punktet. Firmaet GeoMiljø 
har på vores opfordring og regning 
gennemført kontrol af forurening ved de 2 
olietanke og meddelt resultatet i en 
miljøteknisk rapport. Rapporten konkluderer, 
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at der ikke var forurening ved tanken ved hus 
16, men at der var en mindre forurening ved 
tanken ved hus 14. 
Mik kontakter kommunen for at høre deres 
reaktion på rapportens resultater. Er det 
tilstrækkeligt, og kan vi betragte sagen som 
afsluttet, eller har kommunen krav om 
yderligere undersøgelser? 
Pkt. 3 – Skyldig GEF mv. 
Kassereren orienterede om indgåede aftaler. 
Pkt. 4 – Café-aften om prioriteringer 
Steffen tager initiativ til et planlægningsmøde 
inden sommerferien, og café-aftenen 
afholdes ca. 15. august.  
Pkt. 5 – Strandgårdsvej 
Kirstine oplyste, at vi har fået dokumentation 
for, at pengene står på en konto. Vi afventer 
et forslag til mødedato fra en af beboerne, 
som har bedt om et møde til drøftelse af 
sagen. 
Pkt. 6 – Tilbagemelding til Skeltoften ang. 
fældning af træer og fest 
Erik undersøger pris på og leverandør af 
erstatningstræerne, som først skal plantes til 
efteråret efter vores anvisning.  
 
Fældningen af de nuværende træer kan ske 
når som helst. Men aftalen er, at de fjerner 
kvas efter fældningen fra området, og at 
stammer og større grene saves i passende 
længder og lægges i bunke til os. 
 
Vi vil gerne have en melding fra dem inden 
fællesmødet d. 20. juni om deres forestilling 
om den fælles fest, så vi kan finde nogen fra 
Bakken til et festudvalg. 
 
Kirstine giver dem en melding om begge 
dele.  
Pkt. 7 – Dagsorden til fællesmøde d. 20. 
juni 
Orientering fra bestyrelsen 
- Olietankene 
Punkter til beslutning 
- Forslag om mur mellem hus 7 og 8 
- Forslag om indkøb af rundt bord til sydtorvet 
(konkret bord og pris v/ hus 14) 
- Fældning af træ mellem stuehus og 
grisehus 
Punkter til debat 
- Placering af flaskecontainer (v/ hus 17) 
- Administration af ventelisten (oplæg fra 
bestyrelsen) 
- Ønske om byggeri af skur og drivhus incl. 
inddragelse af fællesjord (v/ hus 3) 

Nyt fra udvalg 
- Caféaften 
- Sct. Hans 
- Gårdudvalget 
- Bakkeweekend (trivselsweekend) 
Pkt. 8 – Punkter til næste 
bestyrelsesmøde 
- Runde om vore forventninger til 
bestyrelsesarbejdet og fællesmøderne 
- Evaluering af bestyrelsens rolle på sidste 
fællesmøde 
- Ansvar i f.t. fælles ejendom 
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Fællesmøde 
Onsdag den 20. juni 2012 kl. 20.30 

 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Dan 
 
2. Referent 
Det er hus 15's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde  
Referat af fællesmødet d. 21. maj er sendt ud med Bakkanal nr. 18 d. 28. maj 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 
‐ Spørgsmål til referater fra bestyrelsesmøder 
‐ Olietankene 
 
6. Punkter til beslutning 
‐ Forslag om mur mellem hus 7 og 8 
- Forslag om indkøb af rundt bord til sydtorvet (konkret bord og pris v/ hus 14) 
- Fældning af træ mellem stuehus og grisehus 
 
7. Punkter til debat 
‐ Placering af flaskecontainer (v/ hus 17) 
‐ Administration af ventelisten (oplæg fra bestyrelsen) 
‐ Ønske om opførelse af skur og drivhus incl. inddragelse af fællesjord (v/ hus 3) 
 
8. Udvalg og opfølgning på opgaver 
‐ Caféaften 
‐ Sct. Hans 
‐ Gårdgruppen 
- Bakkeweekend (trivselsweekend 
 
9. Eventuelt 
 
Vel mødt - bestyrelsen 
 


