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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: 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. D. 8. sept. Hus 1 
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 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
 
 
 
 
Den sidste Bakkanalen inden sommerferien 
skulle have haft nr. 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 19.august 
Stamgruppe  
 
Hjørdis 
Maria + Oliver 
Bodil 
Ilse + Katrine 
Ole S. 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P. 
 
 
Fødselsdage: 
Hans fylder 47 år onsd. d. 15. auust 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Bålbunken 
Siden Sct. Hans har bålbunken allerede bredt 
sig 4-5 m. ind mod bofællesskabet og godt ud 
i bredden. 
Jeg har derfor ryddet og samlet sammen, 
især efter Sct. Hansbålet, så man nu kan 
komme bagom bunken og læsse af.  
I forbifarten ryddede jeg også lige div. læs 
tjørn, roser, pil og andet godt, som meget 
bekvemt var læsset af foran bunken.  Og så 
lige lidt sømbrædder, efterladt i det høje græs 
efter pilehytten, som jeg fik mig et smerteligt 
intermezzo med.  
Jeg vil gerne opfordre til at vi fremover læsser 
af bag den nuværende bunke og i øvrigt 
forsætter med den gode vane at smide kvas 
og grene op i bunken, så den næste også 
kan komme til med trillebøren. 
Og så vil det nok være en god ide fremover at 
tage oprydning på bålpladsen efter Sct. Hans 
med i fællesoprydningen. 
Vh 
Erik 
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Bakke-café om prioriteringer 
  
Kære bofæller 
  
Vi har aftalt café-arrangement om de store 
prioriteringeren en hverdagsaften efter 
sommerferien. Det bliver tirsdag den 4. 
september klokken 19.30 i Fælleshuset 
 
  
Formålet er at prioritere vores tid og penge, 
således at vi både gennemfører nødvendig 
vedligeholdelse og skaber oplevelser og 
fornyelse på Bakken. Vi foreslår at 
prioriteringen skal gælde de tre år fra 2013 til 
15. Prioriteringen skal godkendes på 
vores generalforsamling i april 2013, og 
processen ser i korte træk sådan ud 

• Café-møde i september med 
gruppediskussioner og prioritering af 3 
- 5 store projekter. (gælder både 
vedligeholdelse og udvikling)  

• De udpegede projekter beskrives 
nærmere, med en vurdering af pris og 
den tid, som vi selv kommer til at 
lægge i opgaven.  

• December 2012 - Nyt café-møde med 
konkret rækkefølge for projekterne  

• Forår 2013 - Fællesmøde og formel 
beslutning på generalforsamling 

  
Der er to skriftlige oplæg, som danner 
grundlag for debatten: (i) prioritering af 
vedligeholdelsesarbejder og (ii) det gode liv 
på Bakken. De to oplæg genudsendes i 
Bakkanalen inden café-mødet. Vi opfordrer 
bofæller til at læse og diskutere, og medvirke 
til at det væsentlige kommer med. 
   
Hilsen 
  
 
Arne, Bodil, Maria, Steffen   
 
 
 
Bestyrelsesmøde – Bofællesskabet 
Bakken 
7. maj 2012 klokken 20.30 i hus 24 
Tilstede: Erik (13), Kirstine (21), Mette (24), 
Steffen (20), Mette (15). Afbud: Dan 
Referent: Mette (15). 

1) Referat af sidste møde godkendt. 
2) Sekretær: Dan udpeget til ny sekretær, 1. 
suppleant Maria inviteres til at deltage i 
bestyrelsesmøderne. 
3) Evaluering af generalforsamling: 

• Ny hussalgsprocedure blev vedtaget – 
har været en konstruktiv proces med 
en god dialog på 
hussalgsproceduregruppens møder 
og mellem gruppen og fællesmødet. 

• Kirstines beretning var god og med 
fokus på det væsentlige. 

• Mettes (24) regnskabsaflæggelse var 
god og kort. 

• De interne revisorer inviteres til et 
bestyrelsesmøde hvor deres rolle som 
kritiske revisorer drøftes. 

• Der kunne godt være et reelt valg til 
bestyrelsen. Fremover opfordres alle 
til at stille op – også på selve 
generalforsamlingen – og der 
stemmes hvis der opstilles flere end 
nødvendigt. 

• Summa summarum: En god og 
fordragelig generalforsamling. 

3A) På næste bestyrelsesmøde inviteres Mik 
til en drøftelse af ventelistens administration. 
4) Håndteringen af skyldig GEF blev drøftet. 
5) Orientering om regnefejl: 15.000 kr. er ikke 
medtaget ved beregningen af GEF’en for det 
kommende år. Skal den regnes ind i GEF’en 
(forhøjelse med ca. 50 kr. pr.md.) eller skal vi 
undlade at gøre noget ved sagen? På 
fællesmødet. 
6) Olietanke: Mik har indhentet et tilbud på 
undersøgelse af to olietanke på ca. 9.000 kr., 
hvortil kommer udgift til påfyldning af sand. 
Mette (15) og Erik taler med Dan om et evt. 
andet tilbud. Udgiften tages fra budgettet 
(60.000 kr. afsat til anlægsudgifter, heraf på 
forhånd disponeret over ca. 42.000 kr.). 
7) Mellemværende med Strandgårdsvej: 
Kirstine rykker for dokumentation for at 
28.000 kr. er indsat på en spærret konto. 
8) Cafemøde inden den 18. juni. Steffen 
undersøger. 
9) Overdragelsesmiddag: Bo og Anne-Dorthe 
finder en dag. 
9) Dagsorden til fællesmøde den 21. maj: 
Udarbejdes af Steffen. 
10) Evt. Cykling i strædet – bør der gøres 
noget ved hurtigkørsel? 
 
 


