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            31. årgang                  Nr. 3          16. januar 2011 

 
 
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: 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
 
2011: 
Lørd. D. 22. januar Hus2 
Lørd. D. 29. januar Hus 24 
Søndag d. 6. februar 2011 kl. 12.00 kommer 
Henrik Mortensen/Beskæring af frugttræer 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Sønd. d. 27. februar Arbejdssøndag 
Sønd. d. 6. marts Fastelavn Stamgruppe 5 
Lørd. D. 12. marts Hus 14 
Lørd. D. 19. marts Hus 13 
Lørd. D. 26. marts Hus 20 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 25. juni Hus 20 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
Lørd. D. 9. juli Hus 1 
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 
Mand. d. 26. december Hus 4 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 23. januar kl. 10 
Stamgruppe 4: 
Lene (14) + Marie + Jakob 
Ilse + Morten + Katrine 
Gerda 
Mette (24) 
Flemming 
David + Simon 
Søren + Johanna 
Dan + Ida 
 
 
Fødselsdage: 
 
Kristinan H. fylder 20 år tirsd. d. 18. januar 
Bo fylder 46 år torsd. D. 20. januar 
Mik fylder 55 år fred. D. 21. januar 
Mette (1) fylder 66 år mand. d. 24. januar 
 
 

 
 
 
Tillykke 
 
 
 
Fårearbejdsdag. 
  
Kære bofæller.  
  
Hermed annonceres nu i godt tid en mulighed 
for at give en hånd med på foldene.  Der vil 
være små opgaver som vi i fåregruppen vil 
være glade for at kunne få en hånd med 
til at løfte. Det kunne være - at fjerne tidsler, 
at fjerne grene, at rep. læ skure, at skifte 
hegnspæle.  
  
Det er søndag den. 29. maj kl 10-16 eller 
bare en time. 
  
Husk også at det er muligt at melde sig som 
vikar til pasning.  
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Det kan især være godt i ferietiden - tjansen 
her er nem - typisk bare at tælle får og sikre 
rent vand. 
  
Hilsen Fåregruppen. 
 
 
 
Kaniner og klædeskab til børn 
I hus 21 har vi et udmærket og ret stort, 
lyseblåt klædeskab med hylder og bøjlestang 
til afhentning. Og så har vi to fine kaniner, 
ligeledes til afhentning, hvis nogen har en 
kammerat eller et barnebarn, der er 
interesseret. Giv jer til kende inden næste 
søndag. 
Hans 
 
 
 
Motorsav 
 
Lån – leje/afhentning el. køb? 
Beslutningsforslag til kommende fællesmøde.  
 
Da vi får brug for en motorsav allerede til 
beskærerkurset i begyndelsen af februar og 
arbejdssøndagen D. 27.2, vil jeg gerne høre 
om der er mulighed for at låne en sav af 
nuværende el. kommende bofæller. 
 
Hvis ikke det bliver muligt at låne sig frem, vil 
jeg gerne forhøre mig om, hvem der vil 
påtage sig at hente og aflevere lejet sav i 
forbindelse med de 2 søndage. Saven skal 
hentes lørdag ved lukketid og afleveres igen 
mandag morgen – antagelig i Hillerød. 
 
Hvis ikke nogen melder sig på el. inden 
kommende fællesmøde, foreslår jeg at vi 
allerede nu køber den motorsav, som vi 
faktisk besluttede på sidste fællesmøde; men 
som blev sat på stand by indtil videre. 
 
Jvf. Beslutningsforslag i  Bakanalen nr. 37 
samt referat af fællesmøde d. 18.11 
 
Erik 
 
 
 
Vådt pejsebrænde  
Da det før jul indkøbte, ovntørre brænde 
stadig står ubeskyttet for vind og vejr, vil jeg 
foreslå, at vi afholder os fra at fyre op i pejsen 

indtil brændet har stået overdækket et par 
uger el. mere. 
 
Er der evt. nogen af pejseentusiasterne, der 
vil tage sig af sagen? 
 
Erik 
 
 
Snerydning i skralderum 
 
I tirsdags blev aviscontainerne ikke sat på 
plads igen efter tømning. Måske et fingerpeg 
om at forholdene i skralderummet er krop 
umulige, når underlaget består af et flere cm. 
tykt islag. Hvordan skraldemændene 
overhovedet får slæbt de tonstunge 
containere ud af rummet, når man ikke kan 
stå fast på underlaget, er mig lidt af en gåde.  
 
Fejekosten kan ikke komme i skralderummet 
og der bør ryddes og gruses, inden vi får 
trampet sneen til is. Mellem tø og frost er det 
med at slå til og få høvlet iskagerne af med 
en stålsneskraber.  
Så hvad gør vi ?  
 
Erik 
 
 
 
Den gode sø. Nu med dræn. 
 
Hermed et bud på vores foreløbige erfaringer 
med det nye dræn og på, hvordan søområdet 
antagelig vil udvikle sig fremover.  
 
Søens nuværende omfang svarer stort set til 
omfanget, da vi i september anlagde drænet,  
og  vandstanden i øvrigt var på sit højeste 
niveau i nyere tid. 
Da afdræningen siden da har været konstant, 
tyder det på at drænet faktisk har været  i 
stand til løbende at aflede den tilførte nedbør 
hen over efterår og vinter.  
 
At der så er en mærkbar forsinkelse på 
afdræningen efter større nedbørsmængder er 
ikke så overraskende. Det må tilskrives den 
mindre drændimension ved tilslutningen  til 
det kommunale dræn under Dageløkkevej. Et 
forhold vi ikke er herrer over. 
 
Så her efter 4-5 måneder med dræn, må 
konklusionen nok være , at søens omfang 
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kommer til at veksle rigtig meget hen over 
året. I nedbørsperioder vil den svulme op og i 
tørre sommerperioder svinde meget ind, 
måske enddad med risiko for udtørring. 
Noget har vi mulighed for at regulere; men 
hvor store variationerne faktisk bliver, vil i høj 
grad være styret af vejrguderne. 
 
Det betyder altsammen at vi ikke bare lige 
kan fastlægge en maximum/mimum ud - 
strækning af selve søen og vådområderne 
omkring den. 
Men eftersom søen antagelig vil svinde 
betragteligt ind hen over sommeren, vil dens 
omfang næste efterår/ vinter følgelig blive 
tilsvarende mindre end nu.   
 
Lad os se hvad der sker. 
 
Mit bud er, at området derude kommer til at 
bestå af en lavvandet sø af meget vekslende 
udstrækning og med et større el. mindre 
vådområde omkring det vanddækkede areal. 
Altså den for biodiversiteten meget 
værdifulde vådområdetype, som er så hårdt 
trængt i Danmark. 
 
Og det er vel ikke så skidt endda. 
 
PS. 
Da der fortsat sker afdræning under isen, vil 
jeg lige gøre opmærksom på 
sikkerhedsrisikoen ved at færdes på søen i 
øjeblikket. Og især omkring drænets udførsel 
i søen. Her er en 1,5 m. dyb rende fra 
bredden og 4-5 m. ud. Afslutningen af renden 
er markeret med et par pæle i søen. Det er 
planen at renden skal planeres til foråret. 
 
Erik 
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 Referat fra bestyrelsesmødet den 10-01-2011 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Lukket 
 Reparation af taget på Gården Arne 
 Da hullet ikke har vist sig siden lukker vi sagen. 

 Stamgruppe til Fastelavn Arne 
 Det er stamgruppe 5, der skal arrangere Fastelavn den 6/3. 

 Åben 
 Afslutning af sagen med  Arne 
 Strandgårdsvej 
 Vi kæmper med at få dem til at modtage beløbet i Danske Bank, hvorefter vi skal inddrive vores tilgodehavende. 

 Svællemuren mod nord Arne 
 Arne har snakket med Flemming, men vi mangler en formel proces: Hvem har ansvaret - Hus 15 eller  
 Bofællesskabet? 
  
 Udfordringen er, at "deres" have med skur ligger på Bofællesskabets jord, og hvis vi laver en skråning, forsvinder  
 "deres" jord! 
  
 Alternativt mageskifte, så de får jorden mod at påtage sig ansvaret for svællemuren. 
  
 Et andet alternativ er Flemmings ide om at hæve niveauet fra trappen op til æblelunden. 
  
 Arne laver oplæg til Fællesmødet sammen med Flemming og Hus 15 

 Plan for snerydning Arne 
 Det er JM Huse, der sørger for at etablere en snerydningsaftale inkl. en fordelingsnøgle mellem os, Landsbyen og  
 de ikke-solgte huse. 
  
 Den person, som rydder for JM skal også rydde P-pladsen mod merbetaling. 
  
 Vi skal have dette som en post på budgettet. 

 Logo konkurrence Bo 
 Intet modtaget. 
  
 Bo rykker 

 Flaskecontainer Erik 
 Erik sørger for at få en container, der helst kan placeres i skralderummet alternativt bag skralderummet. 
  
 Dette er en midlertidig løsning indtil vi finder en permanentløsning på skralderum. 
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 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Olietanke Erik 
 Udskudt til næste arbejdsweekend - men hvilken? 
  
 Aftales på næste bestyrelsesmøde 

 Opsamling til arbejdsweekend. Erik 
 Yderligere opgaver: 
 -  Løse dørkarme i Fælleshuset (Børnerum, toiletter 
 -  Døren i kælderen mod trappen 
 -  Beskrære frugttræer 
 -  Gøre drænet på marken færdigt 
 -  Organisering af Møddingen 

 Hjemmesiden Erik 
 Intet nyt 

 Håndtering af revisionens  Jens 
 anbefalinger 
 Jens sender vores proces-oplæg til revisionen prompte for at få deres kommentarer. 

 Forudbetaling af EL hos DONG Jens 
 Jens sørger for at få et CVR-nr, så vi kan komme videre. 

 Flytte bank. Jens 
 Bo arrangerer et møde en torsdag i Nordea sammen med Jens og Mette (24) 

 Budget-processen Jens 
 Jens skal have afsluttet 2010, hvorfor ALLEs udlæg fra Nytårsaften skal afleveres nu. 
  
 Status er at alle pånær 12 poster er inde - afventer bl.a. input fra banker og krediforeningerne. 
  
 Da Jens er bortrejs fra 10/2 til 11/3 skal følgende være på plads inden den 8/2: 
 -  Al materiale sendt til revisoren 
 -  Regnskab 2010 opstillet i "klassisk format" 

 Ny/udvidet varegård Jørgen 
 Vi skal have lavet et oplæg til en formel Fællesmødedebat 
  
 Jørgen laver en skitse baseret på det tidligere oplæg 

 Forprojekt for Fælleshustorvet Jørgen 
 Jørgen har lysten men pt ikke tiden. 
  
 Jørgen indkalder til et møde for udvalget til foråret. 
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 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Tegninger af Bakke-vinduer Jørgen 
 Jørgen har fundet tegningerne. 
  
 Jørgen laver en sammenstilling og sender til Mik, der lægger den op på Hjemmesiden. 
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Fællesmøde  
Mandag den 24. Januar 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 24 - 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: 

• Hjemmesko i Fælleshuset v/ Anne-Lise 

• Vedligeholdelsesudvalg v/ Erik 

7.       Punkter til debat:  

• Dyrevelfærd og det vi spiser v/ Lotte (1) 

• Nyt musikanlæg v/ Arne 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Intet  

9.  Eventuelt 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 


