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

            30. årgang                  Nr. 23          13. juni 2010 

 
 
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: 
Mand.d. 9. august 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 17. juni  
Mand. d. 23. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus 8 
Tirsd. D. 11. maj fra kl. 20 Hus 9 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
Lørd. D. 19. juni Hus 1 
Sønd. d. 20. juni Hus 20 
Mand. d. 21. juni Hus 12 
Fred. D. 25. juni Hus 12 
Skt. Hans stamgruppe 6 
Lørd. D. 14. august Hus 7 
Torsd. d. 26. august 10-12 DFA Hus 19 
Lørd. D. 11. sept. Hus 23 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
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. 20. juni kl. 10 
Stamgruppe 1 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne (formand) + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
 
Fødselsdage: 
Ole E.P: fylder 54 år lørd. d. 19. juni 
Jens (21) fylder 8 år lørd. D. 19. juni 
Victor fylder 17 år mand. d. 21. juni 
Jørgen S. fylder 62 år tirsd. d. 22. juni 
 

 
 
 
Sankt Hans 
 
Her er lidt information fra stamgruppe 6 vedr. Sct. 
Hans. Flere oplysninger vil følge.  
Stamgruppe 6 laver et opslag i fælleshuset, 
hvorpå man tilmelder sig SENEST søn. den 20. 
juni. 
Af praktiske årsager, skal invitation af gæster 
udefra, aftales med stamgruppen, med mindre der 
er tale om tidligere bofæller. 
 
Stamgruppen indkøber og tilbereder kødet og 
desserten samt bager brød og laver kaffen. 
Bofæller medbringer selv tilbehør, f. eks. 
Kartoffelsalat, pastasalat, grøn salat, bulgursalat 
osv. 
Tilbehøret skal bruges til en buffet, så lav rigeligt! 
Bålet bliver, på grund af den globale opvarmning, 
placeret i gårdhaven som i gamle dage. Der bliver 
tale om et meget lille bål i år. 
 
På vegne af stamgruppe 6 
Hanne S. 
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Pizza i fælleshuset 
 
Glas og plast 
Forslag til næste fællesmøde 
 
Vi har p.t. en sand overflod af syltetøjsglas 
m.m. i skralderummet. På opfordring har 
bestyrelsen taget spørgsmålet op og vi 
foreslår at droppe den nuværende ordning for 
i stedet at få opstillet en flaskecontainer til 
alle typer glas og flasker. 
 
Ifølge kommunen kan vi antagelig få leveret 
en af de blå flaskecontainere kvit og frit. Den 
tømmes én gang om måneden. Det koster 
heller ikke noget. Til gengæld skal den i 
princippet være offentlig tilgængelig !  
 
Spørgsmålet er så om det er muligt at få den 
placeret i skralderummet. Og hvis ikke - er vi 
så interesserede at have sådan en grimrian 
stående frit fremme i tilpas nærhed af 
fælleshuset ? 
 
Til brug for en snak om placeringsmuligheder 
med containervognmanden skal fællesmødet 
have taget stilling til 
 

- Om vi ønsker at få opstillet en 
flaskecontainer i skralderummet. 

 
- Om den evt. kan placeres andet sted. 

 
- Om vi ønsker at fortsætte den 

nuværende ordning. 
Håndbold -klubben samler 
genbrugsflasker og stamgruppe 4 

kører glas og plast på container -
pladsen 

 
NB 
Flaskecontainer eller ej. Der vil fortsat være 
brug for at stamgruppe 4 kører 
plastemballage til containerpladsen. 
 
Erik 
 
 
 
Lys på tråden på Fælleshuset. 
 
Så er de trange tider forbi, hvor man skulle 
side helt alene og lege med sig selv i 
Fælleshuset – nu kan du lege med hele 
jordens befolkning! 
 
Lyset i mørket er et trådløst Internet, der 
netop er kommet op og køre. Det hedder 
”Faelleshuset” med kode ”bakken27”. 
 
Rigtig god fornøjelse, 
Mik 
 
 
 
Kære fæller! 
Jeg har tillad mig at køre to gange til 
byggemarkedet for at få de rigtige dimser 
til vasken th. i langbordet i fæ-køkkenet. 
Jeg har også tilladt mig at montere dem, 
så vasken ny virker som den skal. 
Til gengæld vil jeg også tillade at den 
eller de fæller, der i mange dage har 
parkeret en propfyldt trailer på 
"Rådhuspladsen" ved hus 7, snarest 
fjerner den. 
  
mmh. 
Ole S.- hus 7 
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Legehus  
På sidste fællesmøde præsenteret jeg ideen om at etabler et flytbart legehus på bakken. Som jeg 
forstod på Arne skulle dette punkt vær til beslutning på følgende fællesmøde. Her kommer et 
billede.  
Brigitte  
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 Referat fra bestyrelsesmødet den 08-06-2010 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Åben 
 Salg af Hus3 Arne 
 Vi ønsker at skaffe en interesseliste af købspotentielle "børne-familie". 
  
 Arne og Bo vi snarest sende en invitation til et åbent-hus (ikke Hus 3 men Bakken). 

 Omlægning af lån Bo 
 Vi afventer svar fra EIK-bank om vi kan omlægge samtlige Bank-lån. 
  
 Bo rykker dem. 

 Regulering af Gårdens leje Bo 
 Gården kan reguleres efter lejelovet reguleres op, så længe de ligger under markedsniveauet, der ligger ca 100 % 
  over gården. 
  
 Vi holder fast i, at vi "kun" skal bringe lejen op på det niveau, som var aftalt i forbindelse med nedlæggelsen af det 3. 
  lejemål. - dvs. 640 kr/mdr/lejlighed. 
  
 Bo laver et egentligt regnskab for gården. 
  
 Arne og Bo holder møde med Gårdens beboere, for at få den nye leje aftalt. 

 Logo konkurrence Bo 
 Peter Frølich har tilbudt at komme med et forslag 

 Afhentning af glas og plast Erik 
 - Bestyrelsen foreslår, at vi dropper spejderordningen og kontakter kommunen for at få en glas-ordning 
  
 -  Plast og andet guf påhviler stamgruperne at køre op HVER søndag 

 Vinduer på gården Erik 
 Erik ringer til "ham" og får ham til at komme og se på vinduerne. 

 Olietanke Erik 
 Fyrgruppe 1-3, 4-6, 9-11, 12-14, 15-17, 24-26, 27 skal selv sørge for at finde og blotlægge påfyldningsstudsen  
 senest 1/8. 

 8. juni 2010 Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 2 



 5

 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Søen på marken Erik 
 Erik har været i kontakt med alle i kommunen og ingen kan huske noget. 
  
 Der kommer besøg fra Park & Vej i morgen. 
  
 Den gamle ejer af Sicodan har fortalt at der i gamle dage løbe vand fra vores mark ned til mosen i skellet. 
  
 Der er ideer til, hvor vores drænrør evt. kan forlade vores grunde. 
  
 Vi vil over sommeren udføre flere undersøgelser. 

 Status på jubilæum Jørgen 
 -  Vi digitaliserer 200 billeder fra Bofællesskabets ungdom 
 -  Der mangler fortsat mange ideer 
 -  Mellem-torvet holder jubi-møde onsdag 
  
 -  Jørgen laver et indlæg med opfordring til at komme i gang til Bakkanalen. 
  
 -  Alle opfordres til at sende deres bedste 5  billeder på e-mail til Jørgen. 
  
 -  Jørgen køber og hænger bløde plader op i Fælleshuset til fotos og lignende sjove tegninger. 
  
 -  CD er godt på vej 
  
 -  Bestyrelsen opfordre Fællesmødet til at købe 30 sorte klapstole fra IKEA. 

 Forprojekt for Fælleshustorvet Jørgen 
 Fællesmødet besluttede at vi skulle lave en kravspecifikation. Jørgen indkalder arbejdsgruppen fra  
 trivslesweekenden - samt evt. frivillige. 

 Vedligeholdelse af æblelunden jørgen 
 Jørgen kommer med oplæg til hvorledes vi skal vedligeholde græsarealet under æbetræerne. 

 Tegninger af Bakke-vinduer Jørgen 
 Jørgen faldt over de oprindelige tegninger, men detaljerne er ikke længere lovlige/brugbare. 
  
 Derimod skal vi have beskrevet: 
 -  Rammedimensioner 
 -  Kamdimensioner 
  
 Det sørger Jørgen og byggeudvalget for. 
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Fællesmøde  
Torsdag den 17. juni 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 17 - 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 

• Olietanke 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

• Ekstern Bakkanal v/ Mik 

7.       Punkter til debat:  

• Proces for ”Nye boliger” v/ Arne 

• Glasordningen v/ Erik 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Jubilæum v/ Jørgen S 

9.  Eventuelt – Rødvin & Ost 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 
 
 


