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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 14/11 
Torsdag 6/12 2012 
Tirsdag 8/1 2013 
Onsdag 6/2 2013 
Torsdag 7/3 2013 
Tirsdag 2/4 2013 (budgetmøde) 
Onsdag 10/4 2013 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
Mandag 17/12 (cafémøde) 
Tirsdag 22/1 2013 
Onsdag 20/2 2013 
Torsdag 21/3 2013 
Onsdag 24/4 2013 (generalforsamling)  
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2012: 
Lørd. D. 24. november Hus 4 
Lørd. D. 1. december Hus 25 
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 
 
 
 
 
Næste uge udkommer  
Bakkanalen først omkring d. 14. november 
 
 
 
 

Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 12. januar Hus 6 
Lørd. D. 26. januar Hus 2 Peters jul 
Søndag d. 3.februar Fastelavn: Stamgr. 2. 
Søndag d. 3.marts. Arbejdsdag: 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Søndag d. 2.juni. Opfølgningsdag: 
Lørd. D. 6. juni  Hus 13 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lør/søn d. 31.8-1.sept. Bakkeweekend:Stamgr 4 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14.-15.sept. Arbejdsweekend: 
 Søndag d. 22.sept. Opsamlingsdag: 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 3 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 6 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
 
Rengøring sønd. d. 11.november 
Stamgruppe 4 
 
Karen Sofie + Frederik 
Elva 
Lisbet 
Gerda 
Kirstine 
David + Simon 
Mikael + Kristian 
Flemming 
Torben M 
 
 
 
Fødselsdage: 
Henrik fylder 54 år tirsd. d. 6. november og 
Steffen fylder 61 år samme dag 
Sara fylder 17 år torsd. d. 8. novembe 
Lotten fylder 55 år sønd. 11. november 
 

 
 
 
Tillykke 
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Vi bruger fælleshuset torsdag d. 22/11.12 
kl.10-15. til møde i   
Bedsteforældre for Asyl .Vi aftaler med 
madholdet. 
 
Mange hilsener Gerda og Torben hus 19. 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 134, november 2012, har testet: 
Palmeolie, Ovne, Vinterdæk, 
Alarmsystemer. 
 
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) 
 
 
 
Beatles teaterkoncert 
  
Jeg har 4 billetter til forpremiere på Nikolaj 
Cederholms nye teaterkoncert om Beatles, 
Hey Jude, den 27. december i år. Nu er det 
imidlertid blevet en realitet, at vi er på de 
Vestindiske Øer hen over julen. Derfor er de 
4 billetter til salg. 
  
De er placeret i Tribune B på gulvet, 1. række 
og koster - med Politiken Plus Rabat 430 kr. 
per billet 
  
Er der nogen, der vil købe? 
  
KH Anne-Dorthe 
 
 
 
 
 
 

Kære bofæller, 
 
I forbindelse med vores kommende flytning 
har vi en del møbler til salg. Vi har sat dem til 
salg på den blå avis, og jeg vil lave et print og 
hænge på opslagstavlen i tilfælde af at nogle 
bofæller eller nogen I kender, mangler et 
gammelt, fransk skab, et klædeskab, en sofa, 
osv . Christoffer har to reoler fra Ilva, som jeg 
ikke sat i avisen, da en skuffe er gået i 
stykker i den ene af dem. En fingernem vil 
dog hurtigt kunne lave den. Vi sælger begge 
reoler til i alt kr 200,-  
 Vi købte dem i sin tid for 4000,-  
 
I kan se en af reolerne på billedet. Reolerne 
er ens. 
 
Mvh Lotte 
 
 

 
 
 
 
Den sidste olie 
Kære fæller 
Som stand in i Helges stamgruppe, oplevede 
jeg i dag ved rengøringen i fæ-hus, at vi 
skulle smøre røremaskine, men hvor og med 
hvad? Er der no'en der ved det? Hvem skrev 
i sin tid instruksen over særopgaver til 
rengøringshold? 
  
Ole S. 
 
 
Når man rækker Fanden en lillefinger? 
Jeg har på fornemmelsen/mistanke om, at 
den kgl. danske post's anmodning om 
postdepot på bakken, skyldes, at vi har været 
så flinke at lægge depotplads til siden 
tidernes morgen, og nu vil man så belønne 
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og sige tak med at placere et misfoster i 
bebyggelsen. 
Men måske er min fornemmelse helt forkert. 
Måske gør jeg etaten uret,  så lidt oplysninger 
om bagruden for anmodningen ville nok 
fremme forståelsen. 
Hvis vi ikke kan undgå det, eller vil 
imødekomme ønsket, er jeg helt enig i 
Helges forslag til placering bag 
skralderummet. 
Men som sagt: Hvad er forhistorien? 
  
Ole S. 
 
 
 
Referat Fællesmøde Tirsdag den 30. 
oktober 2012 kl. 20.30 
  
1. Valg af ordstyrer 
Dan valgt til ordstyrer 
  
2. Referent 
Jens K meldte sig som referent (i stedet for 
hus 16) 
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
  
4. Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde 
Referat af fællesmødet d. 24. september blev 
godkendt uden kommentarer 
  
5. Nyt fra bestyrelsen 
a) Spørgsmål til referater fra 
bestyrelsesmøder – Ingen spørgsmål 
  
b) Forespørgsel fra PostDanmark om 
depotkasse – Bestyrelsen har modtaget et 
forslag  fra PD for placering af sådan et 
monstrum. Bestyrelsen vil gå i dialog med PD 
desangående 
  
c) Invitation til møde på rådhuset 22/11 med 
kommunens andre grundejerforeninger m.v. 
Hus 6 vil gerne deltage i et sådant møde. Kan 
vi eventuelt bore lidt i hvordan det går med 
adgangsforhold til den grønne kile? 
  
d) De kritiske revisorers arbejde 
Bestyrelsen har haft en snak med de kritiske 
revisorer (KR) og fik et nyt og mere nuanceret 
indtryk af den måde KR arbejder på. KR-
rollen i forbindelse med regnskabsaflæggelse 

vil blive taget op som et selvstændigt punkt 
ved den kommende generalforsamling. 
  
e) Arbejde med hjemmesiden 
Arne vil præsentere et forslag til ny struktur i 
et kommende nummer af Bakkanalen 
  
f) Fordeling af arrangementer i 2013 på 
stamgrupper 
Fordelingen er allerede præsenteret i 
Bakkanalen (34) 
  
6. Punkter til beslutning 
a) Potentielle køberes deltagelse i 
fællesmøder og fællesarrangementer (se ref. 
af fællesmøde 
24/9, pkt. 7b, i Bakkanal nr. 29 d. 30/9) 
Den formulering, som blev foreslået ved 
sidste fællesmøde (Se Bakkanal 29) blev 
vedtaget. 
  
b) Aftale med Strandgårdsvej (se Bakkanal 
nr. 31 d. 14/10) 
Ved aftalens underskrift overfører 
Strandgårdsvej til Bakken     12.000 kr 
og når deklarationen er aflyst/ændret 
indbetales de resterende 18.000 kr. 
  
BF accepterer at Skeltoften kan placere 
kampesten på det grønne område, og at de 
må foretage nødvendig træbeskæring på 
området 
  
   
7. Punkter til debat 
a) Madordningen, fortsættelse af snak på 
sidste fællesmøde om, herunder 
 Anne-Dorthes forslag om at hæve madprisen 
fra 25 til 30 kr. 
  
Der var overvejende stemning for at 
madprisen bør hæves 
Arne foreslog at holde 25krs prisen som det 
’normale’ og at madholdet skal ’argumentere’ 
for højere pris 
Inge foreslog 30 kr som det ’normale, men at 
aldersgrænsen for børn hæves fra 10 til 14 år 
b) Forslag til nyt madskema fra Torben18 
Vi venter på udspil fra Torben 
  
b) Oplæg fra vedligeholdelsesudvalget (se 
Bakkanal nr. 31 d. 14/10) 
Det nuværende system og fællernes indsats 
på arbejdsweekenderne fungerer stort set 
udmærket. 



 4

 Der var enighed om, at det ikke dur at murre 
i krogene, hvis man skønner, at enkelte fæller 
kører på frihjul. I stedet bør man tage en snak 
med dem og spørge ind til problemet. 
 
Der var overvejende stemning for at vi 
opretholder princippet om, at bofællerne bør 
levere 4 arbejdsdage om året, men at vi 
fremover stræber efter at fordele indsatsen 
over 3 arbejdsweekends. Det giver måske 
også bedre mulighed for at unge kan finde 
weekends, hvor der er andre unge på banen. 
  
c) Forslag om arbejdsweekend d. 24-25. 
august 2013 (se Bakkanal nr. 33 d. 28/10) 
Der udspandt sig en lidt løs debat. Nogle kan 
ikke i August, nogle frygtede at Trivsels-
weekend og Bakke-weekend ville komme for 
tæt på hinanden. Nogle mente at 
Maskinparken ville have et problem med vådt 
vejr i august. 
Trivsels-hold, arbejds-hold og bestyrelse 
opfordredes til at prøve at få puslespillet af 
arrangementer til at gå op. 
  
d) Forslag fra Hans (21) om indkøb af ny 
fryser (se Bakkanal nr. 31 d. 14/10 og Hans' 
opfølgende mail fra 15/10) 
Efter en kort, intens debat vedtog 
fællesmødet at bevilge ca 4000 kr til en ny 
fryser. Det blev præciseret at private ting 
normalt ikke må placeres i fælles fryser! 
  
8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning 
på opgaver 
a) Vedligeholdelsesudvalget 
b) Caféudvalget og projektgrupper fra 
prioriteringscaféen 
Energigruppen har set på muligheder for 
jordvarme. Et system med vandret 
spiralformet rørsystem synes at være en 
mulighed. Solceller synes også at være en 
realistisk mulighed. En kombination af 
jordvarme og solceller kunne også være en 
mulighed 
Fælleshustorvsgruppen har ikke mødtes 
endnu  
Kulturgruppen: Møde aftalt 
Kolbøtteudvalg: Har kigget lidt på udnyttelse 
af SUMPEN til mere børnevenlige 
aktiviteter/redskaber og har kontaktet vores 
kommende bofælle, landskabsarkitekten, 
desangående. Hun vil gerne indgå i det 
arbejde 

c) Svelleudvalget 
Også dette udvalg har taget kontakt til den 
nye bofælle, som har givet tilsagn om også at 
gå ind i det arbejde. 
  
d) Ventelisteudvalget 
Der er nu mere end 50 potentielle købere på 
listen. Inge og Sarah administrerer. 
  
e) Gårdudvalget 
Intet sket: 
Fællesmødet finder, at der er vigtigt at der 
snart sker noget. Der må snarest kigges 
på/udarbejdes nye, reviderede lejekontrakter, 
så vi – ejerne -  fortsat har mulighed for at 
ændre gårdens status. 
  
f) Fåregruppen 
Vi forventer at få nye medlemmer fra hus 1 
og at medlemmerne fra hus 15 trækker sig. 
Slagtning vil finde sted i starten af november. 
Derefter vil gruppen tælle ca 10 moderfår og 
en ny? vædder. 
  
  
9. Eventuelt 
  
Torben Herbøl: 
Metalskåle bør kun bruges til mad ikke til 
rengøringsartikler! 
 
Skal Bofællesskabet anskaffe en 
hjertestarter? 
Torben opfordres til at udarbejde et oplæg til 
debat. 
 
Dørstopper i dør ind til spisesalen ikke i 
orden! 
  
Niels (hus 6) har iagttaget flere punkterede 
ruder hos Bakkefolket. 
Han vil sende mail ud så punkterede fæller 
eventuelt kan finde fælles fodslag omkring 
håndteringen af det problem. 
  
Annelise: Der kommer prisstigninger på mel! 
  
Referent Jens 
 
 
 
 
 
 
 


