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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. 29          28. august 2011 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Onsdag d. 14. september 
Torsdag d. 6. oktober 
Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
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. /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. 27. november /Stgr. 2 
Sønd. d. 6. november Hus 20 
Sønd. d. 11. decemner/Stgr. 3 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Onsd. d. 28. december Hus 15 
Nytårsfest stamgruppe 4 
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. 4. september kl. 10 
Stamgruppe 2 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Maria + Alexander 
 
 
Fødselsdage: 
Nikolaj fylder 19 år sønd. d. 4. september 
Peter Sømand fylder 69 år mand. d. 5. september 
Jens (6) fylder 11 år tird. D. 6. september 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Billeder fra Bakken Rio lørd. D. 20. august 
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Æbler 
 
Hej. 
 
Jeg synes, at vi alle skal have mere glæde af 
vores æbler, end vi fik sidste år. 
Derfor er det mit forsæt hver aften at samle 
de nedfaldne Guldborg i Gårdhaven og 
Ananas (og senere Gråsten og Pigeon) på 
Sydtorvet. 
Det betyder, at man roligt kan sætte 
tænderne i de æbler, man finder i græsset, 
for de har højst ligget der 24 timer.  
Jeg samler æblerne i en sort spand og stiller 
den på en af de store sten på Sydtorvet. 
Spanden tømmes hver aften, inden jeg 
samler dagens høst – æblerne i spanden er 
altså mellem 24 og 48 timer ”gamle”. Hvis det 
er for mørkt, kan jeg ikke se, om æblerne er 
OK, så der kan godt ligge 2. sortering i 
spanden, men de fleste er sikkert gode til 
tærte o.l. 
 
Jeg ville også gerne gøre det samme med 
mirabellerne i gårdhaven, men det er umuligt 
at rive dem sammen, når græsset er så langt, 
så det har jeg opgivet. 
 
Kh 
Mette/24 
 
PS. Som bekendt har forsætter det med at 
blive brudt, men nu må vi se, hvor længe jeg 
kan holde det. 
 
 
 
 

Spansk vin  
På fredag efter fællesmaden vil der være 
spansk vinsmagning (3 røde og 1 hvid) 
sammen med lidt brød, skinke mv. Årsagen til 
vinsmagningen er, at Susanne og Tom var på 
en god tur til nordspanien i sommer og 
besøgte de bedste bodegas (vinhus på 
spansk) i området.  
Det lykkedes dem at finde en for danskere 
ukendt bodega Edra, (bodega-edra.com) og 
de har fire ganske pragtfulde vine. De leverer 
bla. til nu hedengange El Bulli og andre top 
restauranter i Spanien. 
De fandt også ud af, at man kan importere en 
halv palle vin til eget forbrug, og vil derfor 
gerne tilbyde os og deres venner at købe vin 
sammen med dem, så vi kommer op på en 
tilpas mængde til en yderst rimelig pris. De 
har talt med ejeren Alejandro og har fået 
gode priser, således at vi faktisk kan lande 
dem med alt incl. til cirka 20% under hvad de 
sælges for i en spansk butik. I kan se de 
spanske priser på hjemmesiden. Vi kan få 
dem hjem til mellem 45 til 90 kr. pr flaske. 
Det er et ungt vinhus, første årgang de 
barslede med var 2003 og en af deres vine 
har netop fået 92pt hos Parker. 
I er meget velkommen til at invitere jeres 
venner til vinsmagningen. 
Mvh. Lene 
  
Efterladte cykler 
Jeg har nu aflæst stelnumrene på de 
efterladte cykler bag fælleshuset, samt 3 
cykler på vejen til Landsbyen. Numrene har 
jeg sendt til politiet og samtidig har jeg tilbudt, 
at vi kan tage dem med lørdag morgen til 
politiets cykelauktion i Høvelte. Hvis de er 
efterlyst, håber jeg at politiet giver ejerne 
besked om, at vi har cyklerne stående. 
  
Dødt lam 
Hvis nogen hørte lyden af en riffel lørdag 
først på eftermiddagen, så var det Flemming, 
der aflivede et sygt lam. Desværre har flere af 
lammene haft løs afføring et stykke tid, men 
vi troede faktisk, at de var ved at være i 
bedre. Desværre. Vi håber, at de andre 
overlever og kommer over problemerne. 
Mvh. Lene 
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Nyt  hesteskur. 
 
Da det er lidt svært at forholde sig 
udelukkende til de par lægter, byggeudvalget 
har anbragt foran hestefolden, håber jeg vi får 
et par ord og gerne en skitse med på vejen 
inden fællesmødet. 
  
Blot et par spørgsmål og kommentarer her  
  
Påtænkes ændringer vedr. konstruktion og 
materialevalg i forhold til hestegruppens 
oplæg? 
Hvad med placering og overdækning af 
gødningsbeholderen? 
Hvordan foreslås trampestien ført igennem? 
Hvad er risikoen ved at bygge ovenpå eller 
meget tæt på TDC kablet?  
Hvor synligt bliver skuret fra Dageløkkevej 
p.g.a. rydning af det levende hegn? 
  
Så vidt jeg kan vurdere, vil den foreslåede 
placering medføre sådanne ændringer af 
hestefoldens hegning, at det vil tage en stor 
bid af den plads, der er tænkt som 
opholds/picnicplads med solitærtræ foran 
hesteskuret. 
  
Jeg kan godt se en pointe i at holde 
landbrugsbygningerne så samlet som muligt; 
men synes alligevel det er en overvejelse 
værd at rykke skuret ned på den anden side 
af TDC kablet, så opholdspladsen foran 
hestefolden bevares. Lugt og mudderfold vil 
komme lidt mere på afstand, og skuret kan 
rykkes længere ind i det levende hegn, som 
her når helt ud til Dageløkkevej. Hegnet på 
det øverste stykke er derimod smalt og består 
for det meste af grønne, fritvoksende 
busktræer. Det vil derfor være en skam at 
skulle rydde det, fremfor at skulle rydde noget 
af det tætte, døde krat på den anden side af 
TDC kablet.  
  
Vh 
Erik 
 
 
 
Til orientering jf. forslag om plantning 
af solitærtræer i sidste Bakkanal. 
  
Forslag til ca. placering af nye solitærtræer 
på dyrefoldene og pladsen foran nyt 

hesteskur er nu markeret i landskabet af 
 pæle med turkisgrøn sløjfe. 
Nærmere placering -  og om der overhovedet 
skal plantes - foran hesteskur, afhænger af 
endelig beslutning om dettes placering. 
Præcis placering på foldene afhænger bla. af 
dyregruppernes endelige plan for hestefold 
og høsletområde. 
  
Kortskitse over området med angivelse af 
placering hænges snarest op på 
opslagstavlen. 
Vh 
Erik 
 
 
 
Overdækning af brændestabel 
Forslag til fællesmødet. 
 
Vel kan ovntørret bøg, birk og andet hårdt træ  
holde sig tørt uden overdækning, hvis ellers 
det er stablet, så vandet løber af.  
 
Vores brænde er imidlertid hverken ovntørt, 
hårdt el. stablet hensigtsmæssigt, og jo 
længere det ligger som nu, bliver det mere og 
mere trøsket og værdiløst. Størstedelen af 
brændet har ligget ubeskyttet 1-2 år, og efter 
endnu en våd vinter og sommer skal det vist 
vrides og en tur i tørretumbleren før det kan 
anvendes. Det er stablet på den bare jord, 
direkte op ad fælleshusmuren uden mulighed 
for udluftning og afdræning i bunden. Det har 
hverken fælleshus eller brænde godt af. 
 
Vi har allerede brugt rigtig mange 
mandetimer til processen fra levende træ til 
brændestabel. Spørgsmålet er, hvor meget 
mere tid vi vil bruge, for at kunne få lidt glæde 
af brændet. For et eller andet bør der gøres.  
 
Skal vi, her og nu, bygge et permanent 
brændeskur andet sted?  Eller skal vi bare  
flytte brændet og stable det op i fritliggende, 
vandafledende kuber? Eller skal vi lave en 
midlertidig overdækning, som kan fungere 
indtil brændet er brugt, og vi har fået lavet en 
permanent løsning? Jeg foreslår det sidste. 
 
Med en minimal arbejdsindsats og 
materialeforbrug må det være muligt at lave 
en vindfast overdækning, der forhindrer 
regnen i at sejle ned gennem brændestablen. 
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Overdækningen laves af 4 stk. 16 mm 
krydsfinerplader 122x244. De tildannes og  
fastgøres ovenpå brændestablens 
sidestøtter, som forinden er påmonteret en 
langsgående taglægte under vinduerne a.h.t 
fald væk fra muren. Der er desuden behov for 
at lave en ekstra sidestøtte.  
 
Vi har taglægter og 2 krydsfinerplader. 
Skønnet udgift til nyindkøb: 600 kr.  
Skønnet arbejdsindsats: To mand over en 
formiddag incl.ølpauser. 
 
Erik 
 
 
 
Private efterladenskaber i fælleshuset. 
 
Der er samlet en del private ting fra 
bakkelørdagen på avishylden, bl.a. højttalere 
og div. ukurante glasskåle og tærtefade, som 
ikke hører hjemme i fællessamlingen. 
Desuden er tøj m.m. fra vaskeri og entre´ 
anbragt på nederste bord i spisesalen.  
 
Ikke afhentede effekter foreslås smidt ud til 
næste fællesrengøring. 
Erik 
 
 
 
Mixerpult til musikanlægget 
Forslag til fællesmødet 
 
Med en mixerpult til sammenkobling af 
musikanlæggets mange ledninger og stik vil 
det være muligt at få styr på ledningsvirvaret 
og mere overskueligt at skifte mellem 
højttalere i køkken / spisesal og tilslutte 
computer, MP3 afspillere m.m. Vi foreslår 
derfor indkøb af en af følgende mixere til 
montering i musikskabet på 
arbejdsweekenden. 
 
 

 
 

Soundcraft Notepad 124  
kr 999,- 
 
 
 Kompakt mixer med 4 mono mikrofon/line og 
4 stereo line indgange, 48 Volt 
Phantompower, 100 Hz highpass filter. 
Notepad er den "lille" serie af mixere fra 
Soundcraft. Notepad 102, 124 og 124 FX-
modellerne kan, trods den lille størrelse, dog 
stadig prale med Soundcraft lydkvalitet via 
den roste GB30 mikrofon pre-amp og 
kvalitets EQ-teknologi. Notepad 124 er en 
kompakt mixer med 4 mikrofon/line og 4 
stereo line indgange. Den har 3-bånds EQ på 
mikrofonkanalene, AUX send til extern 
effektmaskine eller monitor og 
MIX/Monitor/Rec ud. 
 
Specifikationer 
4 Mikrofon/Line ind + 4 Stereo-ind (+4/-
10dB)48 Volt Phantompower  100 Hz 
highpass  1 Aux pr. kanal  Peak LED  2 Track 
Ind/ud  Main out  Hovedtelefon ud  
Dimensioner 242 x 45 x 220mm  Vægt 1.6 kg 
 
 
 
Soundcraft EPM6  
kr 1.599,- 
 
 Kompakt mixer med 6 mono mikrofon/line og 
2 stereo kanaler, samt 3 bånds EQ med mid 
sweep. 
Soundcraft EPM er en brugervenlig 
mixerserie til enklere indspilning, live og 
installationsbrug.  EPM-serien består af tre 
modeller: EPM6, EPM8 og EPM12 med 
henholdsvis 6, 8 og 12 monoindgange, 
samtlige udstyret med 2 stereokanaler som 
standard. 
EPM-serien har gennemgående SMD 
(overfladekomponent) teknologi, samt 
komponenter med lav tolerance for nøjagtig 
indstilling af EQ- og gainkontrol. Mic pre-
ampen er den anerkendte GB30 som er 
designet af Soundcrafts grundlægger 
Graham Blyth, og som også benyttes i de 
større pulte så som Soundcrafts LX7ii- og 
GB-serie. Dette er en meget transparent pre-
amp og er bl.a. kendt for at give højt 
"headroom" (+22dB).  
 
Specifikationer 
6 mono + 2 stereo kanaler 2 Aux sends RCA 
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phono stereo playback indput og record 
output 3-bånds EQ og sweept mellemtone på 
monoindgange 2-bånds  Q på stereo 
indgange 48V phantom power  Peak-led på 
alle indgangskanaler Headphone output  
Dimensioner 280 x 91 x 362 mm Vægt 4.0 kg 

Søren og Erik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarslisten 
 
Så er det igen tid for revision af ansvarslisten. 
Nye opgaver er dukket op, nogen er måske 
gået i glemmebogen, og friske kræfter er 
kommet til. Bestyrelsen lægger ud på næste 
fællesmøde med et udspil til større 
detaljeringsgrad og præcisering af 
opgavernes art. 
 
Gældende ansvarsliste med tilføjelse af 
forslag til nye opgaver hænger på 
opslagstavlen. Alle opfordres til at supplere 
listen med egne forslag, melde sig på 
opgaver el. slette sig fra en opgave, som man 
af en eller anden grund ikke lige føler for 
længere. Der er ingen grund til at holde sig 
tilbage. Alt er i spil, og der er opgaver nok til 
alle. 
 
Det at stå for en opgave, er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at man så 
også er den eller de, der tager hele slæbet 
selv. For nogen af opgaverne vil det være det 
mest hensigtsmæssige; mens det for andre 
opgaver blot betyder, at man er den, der er 
opmærksom på – den, der tager initiativer – 
den, bofæller kan kontakte og vise versa - og 
den, der tager kontakt til myndigheder, 
håndværkere og leverandører.  
 
Ansvarslisten tages op på de kommende 
fællesmøder. Så længe listen er et 
arbejdspapir skrives nye forslag ind med 
kursiveret skrift.  
Er man flere på en opgave, angives tovholder 
med fed skrift. Præcisering af opgavefunktion 
angives desuden med  symbolerne: K for 
kontakt, U for udfører. KU for både kontakt og 
udfører. 
 
p.v.a. bestyrelsen 
Erik 
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Gældende ansvarsliste med kursiveret tilføjelse af nyopståede opgaver samt 
forslag til nye opgaver. 
Tilføj dine forslag til nye opgaver på listen. 
Skriv dig på de ansvarsområder, du gerne vil varetage el. være med til at varetage. 
Slet dig fra de opgaver du af en eller anden grund ikke længere ønsker at varetage. 
Vi tager listen op på de kommende fællesmøder. 
Bestyrelsen 
 
Fælleshuset 

 

Vaskemaskiner, tørretumbler, VVS-tilsyn Mik 
Fyr/varmeanlæg Mik 
Elektriske installationer Torben M. 
Opvaskemaskine David 
Brandsikkerhed David 
Køkkenmaskiner Erik 
Indkøb til køkken Erik og Hjørdis 
Indkøb krydderier Erik 
Køkkenhylder og skuffer – organisering, orden Erik og Hjørdis 
Indkøb af rengørings- og vaskemidler Lotte 
Fadølsanlæg Torben M. 
Musikanlæg Helge 
Entre og postrum – orden Dorthe og David 
Opslagstavler – organisering, orden  
Børnerum Lene 
Potteplanter Judith og Birgitte 
Skralderum - orden Mikael H 
Vaskekort og hvide duge – registrering, udlån Gerda 
Udlån af fælleshus til Skeltoften Gerda 
  
  
  
Kælderen  
Sauna Peter (2) 
Øko-rum – organisering, orden Lene, Erik 
Depoter – organisering, orden Karen Sofie 
Musikrum Helge 
Værksted – organisering, orden Ole S. 
Fyrrum – organisering, orden  
Fællesværktøj og materialer – orden, udlån Arne, Erik 
Arkiv og møbeldepotrum –organisering,orden  
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Køkkendepot –organisering, orden Erik 
Rengøringsdepot – organisering, orden  
Fællefryser -orden  
Udvendig kælderskakt -orden  
  
  
Fællesarealer  
Udendørsbelysning Mik 
Gården – udvendig vedligeholdelse Erik  
Antenne Kim  
Trailere, fællestrillebøre og stiger Torben M. 
Landbrug, grønne arealer, skovlaug Anne Lise og Ole E. P. 
Græsslåning og traktor Ole E. P., Arne og Mikael H. 
Ekstern snerydning Hanne H. 
Intern, manuel snerydning og grusning  
Plantekasser og bede omkring fælleshus –vedl.  
Skrænter v. indkørsel og æblelund –vedl.  
Tørresnorsbedet – vedl. Erik 
Efterbeskæring af frugttræer  
Lunden - Udtynding Erik 
Bjørneklobekæmpelse  
Tidselbekæmpelse på foldene  
Bålplads - orden  
Mødding – kørebræt, orden  
Gårdsplads – orden, vedligeholdelse  
Gårdhave - vedligeholdelse  
Materialeplads – organisering, orden  
Længeværksted og stillads – org, orden, ”udlån”  
Sommer/vinterrum – organisering, orden  
Loftsdepot – organisering, orden  
Hestestald – organisering, orden  
Grisestald – organisering, orden  
  
  
  
Andre opgaver  
Madskema Hanne J., Anne-Lise og Judith 
Gaver Hanne S. 
Arkiver (opbevaring af tegninger etc.) ?? 
Telefonliste Dan 
Varmeregnskab Mik 
Vandforbrug Mik 
Forsikringer Flemming 
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Fyr i fyrgrupper – kontakt til håndværkere Mik 
Skorstensansvarlig kontakt og kontrakt Jørgen S. 
Hjemmeside Mik 
  
  
  
  
  
 
 


