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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. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd./sønd. d. 20/21. november Hus 23 
Lørd. D. 27. november Hus 10 
Lørd. D. 4. december Hus 3 
Lørd. D. 11. december Hus 25 
Lørd. D. 25. december Hus18 
Lørd. D. 26. december Hus 4 
Mand. d. 27. december Hus 5 
Tirsd. d. 28. december Hus 15 
Onsd. d. 29. december Hus 11 
 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Fred. D. 20. maj Hus 10 (St. Bededag) 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 24. september Hus 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 21. nov. kl. 10 
Stamgruppe 3: 
Peter (3) + Villads + Kamille 
Kirstine + Esther 
Morten + Niels 
Jørgen (15) 
Mikael+ Morten 
Jens K 
Lotte (4) 
Inge + Victor 
Anne-Lise 
 
 
Fødselsdage: 
 
Torben M. fylder 47 mand. d. 15. november 
Sofia fylder 5 år onsd. d. 17. november 
Mikael fylder 38 år fred. D. 19. november 
 

 
 
Tillykke! 
 
 
Kørsel på vores cykelsti 
 
Kære alle, 
  
Jeg fik i aften en hastehenvendelse fra MT 
Højgaard, der har et stort problem. De kunne 
ikke trafikforsyne Strandgårdsvej under 
etableringen af den nye hævede vejflade m. 
buslomme. 
Jeg gav dem derfor lov til midlertidigt at 
udvide cykelstien fra Dagløkke Ege og ind til 
Strandgårdsvej, så bilerne kan køre den vej 
ind. 
Efter brugen vil de pænt reetablere den igen. 
  
Jeg ved ikke, om det burde have været over 
et fællesmøde. Men det koster os ingenting 
og vi hjælper et firma, som ofte har behandlet 
os rigtigt pænt. Så jeg tager i givet fald en 
næse for det. 
   
mvh. Arne 
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Mød mulige nye bofæller  
 
Patrick Gustavsson og Nana Benjaminsen 
har været her et par gange for at se 
bofællesskabet og hus23.  
 
De er meget begejstrede og kommer til 
fællesspisning mandag d. 22.11 sammen 
med deres 3 børn: 2 piger på 6 og 4 år, og en 
dreng på 1 år.  
 
Af hensyn til børnene har de ikke mulighed 
for at blive hængende efter maden. De 
kommer derfor allerede ved 17.30 tiden til lidt 
hyggesnak omkring pejsen. 
 
Giv mig lige et praj, de af jer, der kunne have 
interesse i at få en sludder ved pejsen, og 
som spiser med mandag, så forsøger jeg at 
koordinere med madholdet. 
 
Erik 
 
 
 
Skarpe knive i skuffen 
 
Vær lige opmærksom på at køkkenknivene 
igen kan skære – også i fingre, skulle jeg 
hilse at sige. 
 
Jeg har adgang til en professionel 
slibemaskine på mit arbejde, så længe det 
varer; men da det er ret så tidskrævende at 
genopslibe og polere sløve, hakkede knive, 
er det ikke noget jeg har tænkt mig at gøre 
hverken hver eller hver anden måned. 
 
Knivene vedligeholdes i det daglige med en 
tur på strygestålet eller den nyindkøbte, 
keramiske knivsliber, som ligger i 
bagepapirskuffen. Mellem og fin sten skulle 
være alt rigeligt ca. en gang om ugen. Husk 
vand i beholderen. Brugsanvisning hænger 
på væggen over knivene. 
 
Og så lige en vigtig ting. Ligesom derhjemme 
holder knivene meget længere, når man 
håndvasker og hænger knivene op efter brug, 
frem for at smide dem i en dynge til 
opvaskemaskinen. 
 
NB! Jeg har sat den elektriske slibemaskine 
ned i værkstedet, da jeg mener den gør mere 

skade end gavn på knivene. Den kan fint 
bruges på grovere ting som økser og le m.m. 
 
Erik 
 
 
 
Regnskabets time. 
  
Så er varmeregnskabet endelig afsluttet og 
sendt til kassereren! 
  
Og så er det naturligvis lagt op på 
hjemmesiden under "Det formelle/Det sidste 
år/Varmeregnskabet". 
  
Hilsen, 
Mik 
 
 
 
Kære alle  
Lige en hilsen fra Solkysten, hvor vi nyder 
solen og kysten. Jeg har reserveret fæhuset 
nu på søndag, men holder vist akkurat mine 
gæster under 20, altså i antal, så vi bliver 
hjemme i hus 21. 
Derfor er fæhuset ledigt på søndag. 
 
Kh. og rigtig god Mortensaften, 
Hans 
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Fællesmøde  
Torsdag den 18. November 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 22 - 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 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

• Ekstra arbejdsweekend v/ Erik 

• Anskaffelse af Motorsav v/ Erik 

• Beskæringskursus v/ Mette (24) 

7.       Punkter til debat:  

• Hjemmesko i Fælleshuset v/ Anne-Lise 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Intet  

9.  Eventuelt 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 
 


