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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: 
 
Fællesmøder: 
2010: 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
Lørd. D. 23. december Hus 9 
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 
Nytårsaften Stamgruppe 4 
 
 
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 
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 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 18. juni Hus 13 
Lørd. D. 2. juli Hus 18 
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 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 19. dec. kl. 10 
Stamgruppe 1: 
Kim + Frederik 
Henrik + Sigurd 
Ole E P + Anton 
Arne (formand) + Kristian 
Lise  
Mette 
Judith + Jacob 
Brigitte + Sofia 
Lotte (1) 
 
 
Fødselsdage: 
 
Jørgen T. fylder 66 år onsd. d. 22. december 
 

 
 
 
Tillykke 
 
 

 
 
 
Få julestemningen ind gennem øret 
På lørdag den 18. er der mulighed for at 
kombinere julegaveindkøbsturen til 
Københavnstrup med en dejlig, musikalsk 
oplevelse. Graabrødre Kammerkor, som jeg 
er kommet med i her for et par måneder 
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siden, synger vores sidste julekoncert lørdag 
kl. 16 i Blågårds Kirke på Blågårds Plads, 
Nørrebro. Entrébilletten koster 60,-. Det ku' 
være rigtig hyggeligt at se nogle bofæller 
blandt tilhørerne. 
Hans  
 
 
 
Julely søges. 
 
Hus 13 bliver invaderet af børn og børnebørn 
i julen. Selvom det bare er dejligt, kan der nok 
blive brug for at kunne trække sig tilbage og 
få sovet ud.  Så hvis nogen af jer er kede af 
at skulle have huset stående tomt i 
juledagene ville Lisbet og jeg blive glade for 
et tilbud om at kunne krybe i skjul der i 
dagene 24, 25 og 26. december. 
 
Erik 
 
 
Kære pejseromantikere. 
  
Vores fælleshusbrænde er enten for friskt el. 
for gennemblødt til at det kan bruges som 
brænde foreløbig. For det friske brændes 
vedkommende er det ikke klar til brug før 
næste fyringssæson. 
  
 Udover at vådt brænde forurener kraftigt er 
der stor risiko for løbesod og skortensbrand, 
hvilket i øvrigt er set før bofællesskabets 
historie.  
  
Der er bestilt ovntørret brænde i dag – og 
bestyrelsen henstiller til at vi afholder os fra at 
fyre op indtil det er leveret.  
  
Når brændet kommer skal tårnet hurtigst 
muligt dækkes af med en plade, så træet ikke 
bliver udsat for direkte nedbør. 
Hvem melder sig? 
Desuden skal brændet ligge til tørre 
indendørs mindst 3-4 dage før det anvendes, 
så den luftfugtighed der opsuges udendørs 
kan tørre ud. Et job for søndagsrengøringen? 
  
Vh 
Erik 
 
 
 
 

Så er der nyt nummer af Tænk 
  
Der er som sædvanlig mange nyttige tests og 
forbrugeroplysninger.  
    Fx kan du læse om lufttørret skinke, der 
ksuffer smagsdommerne. De bedste får du 
efter deres mening i Irma mærket som 
Serrano - Ægte Riojaskinke, samt Spansk 
Lufttørret Serrano fra Føtex. Og skinkerne 
med den dårlige smag sælges bl.a. i Rema 
1000, Superbest og (igen) Føtex. 
    Så tester de e-bogslæsere. De er generelt 
ikke så fantastiske endnu, mener Tænk. De 
fårs fra 1.300 til over 5.000 kr. - og de 
anbefaler bl.a. Iriver Story til 2.000 kr.  
    Der er en lang artikel om genmodificeret 
mad, og om hele konflikten mellem 
modstandere og tilhængere, der taler hver 
deres sprog. 
    Er din opvaskemaskine derhjemme slidt, 
har Tænk 6 bud på en rigtig god model.  
Siemens SN45M203SK samt Bosch 
SMU50M32SK scorer allerhøjst, bruger under 
1 kWh pr. vask kun 12-13 l. vand pr. vask, og 
vasker alligevel rigtig flot.  
    Endelig kan du forberede dig på skiferein 
med artiklen Gode, men dyre allround ski . 
Her er også et par modeller fra hhv. Völkl og 
Salomon, der scorer rigtig gode karakterer i 
test. Der er også en testa af rygbeskyttere 
eller skjolde - og som de siger: De er faktisk 
også til skiløbere. De fleste tror bare, det er 
noget for snowboardere.  
    Af korte nyheder kan det nævnes, at 
billige mikroovne viser sig at være billige i 
test, og at uoriginale støvsugerposer suger 
fint 
  
Forbrugerhilsner fra 
  
Anne-Dorthe 
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 Referat fra bestyrelsesmødet den 06-12-2010 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Lukket 
 Beredskab til snevinter Arne 
 MT Højgård har medelt at vi skal betale vores andel af vejrydningen, da JM huse har overtaget projektet. 
  
 Arne skriver brev til MT Højgård for at få bekræftet div. Aftalet 

 Udlæg for bofæller til Bakken Arne 
 Bofæller, der mener det har haft markante private udgifter i Bakkens tjeneste, kan henvende sig til Kasereren. 

 Bestilling af grus og  Erik 
 Er bestilt og i gang. Derfor lukket 

 Skiltning til Bakken erik 
 Afventer foråret - flyttes til arbejdsweekend 

 Parkering ved gården erik 
 Erik har aftalt med Ilse, at hun ikke fremover parkerer ved Gården. 

 Vinduer på gården Erik 
 Tages på arbejdsweekenden. 

 Økonomistatus Jens 
 Kassereren har fået en bemyndigelse til at fordele det store reguleringsbeløb for gårdens beboere over en periode. 
  
 Fremover opkræves EL a conto for at undgå store reguleringer. 

 Opfølgning på  Jens 
 Punktet erklæres for dødt 

 Knallertkørsel i strædet Karen- 
 Karen Sofie har snakket med Helge, der har meddelt avisen, at vi ikke ønsker knallertkørslen. De har lovet at sørge  
 for det. 
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 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Åben 
 Svællemuren mod nord 10-1-11 
 Flemming kommer med et forslag til en løsning. 
  
 Skal der laves en skråning, så er tiden NU, da vi kan få gratis jord fra MT Højgårds byggeri på  nabogrunden. 

 Logo konkurrence Arne 
 Arne har sendt brief til Peter Frölich, og vi afventer spændt input. 

 Vedligeholdelse af æblelunden Arne 
 Kobles til en afklaring af svællemuren mod nord 

 Afslutning af sagen med  Arne 
 Strandgårdsvej 
 Afventer svar fra deres generalforsamling.  
  
 Derefter skal Arne rykke de skyldige 

 Forprojekt for Fælleshustorvet Bo 
 Bo snakker med Jørgen om han vil færdig gøre det eller droppe det. 

 Olietanke Erik 
 Morten oplyser, at han ikke kan skaffe en metaldetektor. 
  
 Vi skal derfor leje en eller leje en video-inspektion. 

 Opsamling til arbejdsweekend. Erik 
 Følgende opgaver skal med på næste arebjdsweekend: 
  
 -  Opgravning af det varme vande ved Hus 24 
 -  Male vinduerne mod øst på Gården 
 -  Flytte skiltet til Bakken nu til den nye vej 

 Viceværtsgruppe erik 
 Afventer fællesmødebeslutning 

 Forudbetaling af EL hos DONG Jens 
 Jens bestiller et CVR-nummer og skaffer dernæst et tilbud fra Dansk Indkøb 
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 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Flytte bank. Jens 
 Jens snakker med Anne Dorthe for at få det fulde referat fra generalforsamlingen, få det underskrevet og så forsøge 
  at flytte vores bankforbindelse til Nordea. 
  
 Bo er frisk på at deltage i snakkerne på banken. 

 Håndtering af revisionens  Jens 
 anbefalinger 
 Jens snakker med revisor sidst i denne uge. 

 Tegninger af Bakke-vinduer Jørgen 
 Bo rykker Jørgen 
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