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Redaktion Hjørdis                                        Deadline søndag kl. 16 00                   Redigeres af bofæller 

            31. årgang                  Nr. 24          19. juni 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 16. august 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
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: 
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 
2012: 
Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
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. 26. juni kl. 10 
Stamgruppe4 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan  
 
 
Fødselsdage: 
Victor fylder 18 år tirsd. d. 21. juni 
Jørgen S. fylder 63 år onsd. d. 22. juni 
Jens K. fylder 65 år torsd. d. 23. juni 
 

 
 
Tillykke 
 
Sct. Hans - Traditionen tro...  
  
Fællesspisning klokken 18.30 - bemærk tidspunkt! 
Stamgruppe 6 sørger for at grillerne er tændt, og 
for kartofler, salater, dessert og kaffe og fadøl. 
Bofæller skal selv medbringe kød mv. til grillen 
  
Klokken ca 20 flytter vi ud til bålet, tænder det, 
fyrer heksen til Bloksbjerg, synger sct. visen og 
hvad der hører med 
HUSK tilmelding senest tirsdag på opslag i 
Fælleshuset 
  

 
 Stamgruppe 6 
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Kære bofæller 
I lørdags sagde vi ja til hinanden og holdt det 
bedste bryllup vi overhovedet kunne forestille 
os. Tusind tak for at lade Fælleshuset huse 
os og tusind tak for de mange hilsner og fine 
gaver. Det var en stor oplevelse fra start til 
slut og vi vil evigt mindes det hele med 
glæde.  
 
Kærligste hilsner fra Rune og Maria, nu bedre 
kendt som Hr. Og Fru Enghoff Petersen!  
 
 

 

 
 
 
 

Referat af Fællesmødet  
den 23. maj 2011. 
  
Til stede: Hus 2 (Peter), hus 5 (Anne-Lise, 
hus 6, hus 8 (Kim), hus 9 Anne-Dorthe, hus 
11 (Mik), hus 16, hus 19 (Gerda+Torben), 
hus 20, hus 21, hus 24 Mette. 
  
1.  Valg af ordstyrer: Anne-Dorthe (hus 9) 
  
2.  Referent: Peter (hus 2). 
  
3.  Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt. 
  
4.  Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde:  
Ingen bemærkninger. 
  
5.  Nyt fra bestyrelsen: 
  
a.  Spørgsmål til bestyrelsens referater: 
Ingen spørgsmål. 
 
b.  Evaluering af arbejdsweekend: Der var 
stor tilfredshed med forløbet af 
arbejdsweekenden. Det udstukne mål blev 
nået, takket være alles store indsats, og ikke 
mindst et brilliant forarbejde, af den 
til lejligheden nedsatte styregruppe. Ros hele 
vejen rundt. 
  
6.  Punkter til beslutning:  
Ingen. 
  
7.  Punkter til debat: 
  
a.  Henvendelse fra Strandgårdsparken 
om skyggende træer:  
Det blev besluttet, at give Strandgårdsparken 
lov til at fælle de træer der er tale om, på 
betingelse af, at arbejdet udføres af en 
professionel. 
Og at Strandgårdsparken samtidig betaler de 
30-35.000 kr. til bofællesskabet, som udestår 
fra de 5 huse på individuelt plan, i forbindelse 
med omlægning af vej og sti. Først betale, så 
fælde træer. 
 
b.  Værktøjsskab i kælder (Arne+Erik): 
Arne fik lov til at etablere skabe i kælderen til 
værktøj fra sin far, men også til 
bofællesskabets nyanskaffede motorsav 
m.m. Efter sigende skulle kun Arne  og Erik 
have en nøgle dertil, så fremtidige 
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bofæller skal gå den vej rundt, hvis div. 
værktøj skal udlånes. Alle udgifter i 
forbindelse med indkøb og opsætning af 
skabene insisterede Arne at tage på sig. 
 
c.  Svellemur - nedsætte arbejdsgruppe: 
Da Flemming måske er den der er længst 
inde i sagen og ikke var tilstede, blev 
følgende arbejdegruppe besluttet: Flemming-
Steffen-Mette-Jørgen, Bo-Lotte (ikke spurgt 
endnu.) samt, hvis der er yderligere bofæller, 
som ønsker at deltage,meld jer.   
  
8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  
  
a.  Triwselsweekend: Det bliver den 20. til 
21. august 2011. Stamgruppe 1 har ansvaret 
for denne opgave. Fællesmødes beslutning 
på dette koncept var: " Sjov i gaden" med 
børn. Begynder lørdag ca kl. 09.00-10.00, og 
slutter søndag eftermiddag. 
 
b.  St.Hans: Stamgruppe 6 sørger for tilbehør 
til maden, (kartofler, salat m.m.) Deltagerne 
medbringer selv det de ønsker at grille. Dette 
vil foregå foran fælleshuset. Siden er det 
planen, at vandre ud på marken og under 
sang brænde bål med heks af. Opslag med 
alle detaljer vil fremkomme i Bakkanalen og i 
fælleshuset, hvor tilmelding kan foretages. 
 
c.  Åbent hus 29.maj: Alle sejl er sat for at 
tiltrække så mange "nye bofæller" som 
muligt. Dagen igennem vil der være 
fåreklipning, og i fælleshuset står rare 
bofæller parat til at vise rundt og svare 
på spørgsmål. 
  
9. Eventuelt: Intet fra bestyrelsen. 
Vaskekonen (Gerda) skældte endnu engang 
ud over den uorden som hersker i vaskeriet. 
Tag jer nu sammen. Den store mængde af 
drivgods i form af glemt tøj ligger til 
afhentning indtil søndag, derefter ryger det ud 
på den blå hylde. 
 
Et strømrelæ er gået i kælderen med 
efterfølgende strømsvigt i fælleshuset. 
Fagfolk er blevet varskoet, og skaden vil blive 
udbedret i løbet af natten/morgenen. 
 
Listen over ansvar for opgaver i 
bofællesskabet ønskes opdateret. 
Glem alt om det brev i har modtaget fra 
postvæsenet m.h.t. postkasser ud til strædet. 

Bofællesskabet kører videre med det system 
vi altid har haft med vores postkasser i 
fælleshuset. 
Ønske om erstatning af buske eller bøgehæk, 
når træerne i nord bliver fældede. 
Næste fællesmøde tirsdag den 21.juni. 
  
Det var ordene. Referent hus 2 Peter. 
OBS: Det er slet ikke så galt at blive dement. 
Man får nye venner hver dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


