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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: 
Tirsdag d. 8. februar 
Onsdag d. 9. marts 
Mandag d. 4. april 
Mandag d. 9. maj 
Tirsdag d. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 22. februar 
Onsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling 
Mandag d. 23. maj 
Tirsdag d. 21. juni  
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
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. 26. marts Hus 20 
Lørd./sønd. 23. og 24. april Hus 13 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
Lørd./sønd. 7.-8. maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 15. maj Opsamling 
Sønd. d. 15. maj Hus 20 
Lørd. D. 28. maj Hus 9 
Lørd. D. 11. juni Hus 25 
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 
Onsd. d. 28. december Hus 15 

Rengøring sønd. d. 6. februar kl. 10 
Stamgruppe 6: 
Hans + Jens 
Anne-Dorthe + Martine 
Hanne Hee + Kristian  
Hanne (17) 
Lisbeth 
Steffen + Ditte  
Peter (2) 
Torben (18) 
 
 
Fødselsdage: 
 
Sigurd fylder 17 år tirsd. D. 1. februar 
Karen Sofie fylder 48 år torsd. d. 3. februar 
Hanne H. fylder 47 år lørd. D. 5. februar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
Nyt fra vedligeholdelsesgruppen 
  
Som konkret resultat af beslutningerne på sidste 
fællesmøde, har vi oprettet en post adresse ( 
vedligeholdelsesgruppen@bf-bakken.dk), hvor I 
kan sende forslag til opgaver samt løbende 
vedligeholdelse til. 
  
Hilsen, 
Mik, Ole EP, Arne og Erik 
 
 
 
Lydanlæg i fælleshus  
 
Til orientering vil jeg lige gøre opmærksom 
på, at anlægget efter montering af en 
løstgående højttalerledning på forstærkerens 
venstre udgang igen kører med stereolyd fra 
de to højttalere.  
 



 2

Jeg har prøvet anlægget igennem med både 
jazz, klassisk og rock, såvel på fuld skrue 
som på et mere civiliseret niveau. Både CD 
afspiller og forstærker virker tilsyneladende 
som de skal, og jeg hører ingen brummen el. 
andre mislyde fra højttalerne. Lydkvaliteten er 
ikke verdens bedste. Bassen savner dybde 
og diskanten bliver tynd og skinger, når 
volumenknappen skrues op fra ¾ til fuld 
styrke; men det gælder, så vidt jeg ved, 
musikanlæg generelt, uanset kapacitet.  
 
Det er mit indtryk at anlæggets 
dimensionering i det store og hele hænger 
meget godt sammen. At det så ikke ligefrem 
smider diskotekslyd i æteren med den der 
mellemgulvsvibrerende bas, som tænder 
nogen af os, er en helt anden sag. At det 
heller aldrig har været meningen med det 
anlæg, er vel udtryk for et valg i sin tid. 
 
Som Gerda nævnte det på fællesmødet, 
savner vi at kunne høre radio, når vi går og 
kokkererer. Det er der råd for. Modtageren 
skal blot tilsluttes antennestikket igen. Det 
løser ganske vist ikke problemet med 
ombytning af højttalerledningerne, hvis man 
kun vil have lyden fra køkkenhøjttalerne. Det 
er noget bøvl, og det er antagelig årsag til 
den løse klemskrue på venstre 
højttalerudgang.  Lidt oprydning i 
ledningsvirvaret og fastgørelse af 
højttalerledningerne skulle nu forebygge at 
ledningerne uden videre bliver revet af igen. 
 
Jeg foreslår vi køber en god, lille DAB radio til 
køkkenbrug. Udover de sædvanlige FM 
kanaler får vi så alle de digitale 
specialkanaler oveni, og skulle dermed være 
godt dækket ind for enhver smag. 
 Pris ca. kr. 1000. 
 
Erik 
 
 
 
Reminder om arbejdsdag, søndag d. 
27.2 
 
Så er tilmeldingsliste og forslagsseddel til 
årets første arbejdsdag hængt på 
opslagstavlen.  
 
Udover indendørssysler med hovedrengøring 
af fælleshus m.m. ,regner vi med at der skal 

beskæres frugttræer, afdækkes 
brændestabel og ryddes op hist og her. 
 
I denne omgang bliver der ikke behov for det 
helt store opbud af bofæller, og det vil uden 
tvivl være hensigtsmæssigt, at koncentrere 
så mange kræfter som muligt til forårs- og 
efterårsarbejdsweekenderne. Men hvis man 
allerede nu kan forudse problemer med at 
afse de aftalte 4 arbejdsdage til den tid, er 
her en chance for at få gnavet en dag af 
allerede nu. 
 
Vi er lidt i tidsnød, bl.a. på grund af 
vinterferien, så skriv meget gerne på listerne 
hurtigst muligt.  
 
Deadline for tilmelding: Fredag d. 4. 2. 
 
vedligeholdelsesgruppen 
 
 
 
 
HUS 23 
 
Kære alle,  
 
Vi har nu fået lavet en tilstandsrapport, en 
energimærkning og en salgsopstilling på Hus 
23. 
 
Mik har skrevet lidt på Bakkens hjemmeside 
www.bfbakken.com, hvor man kan hente 
salgsopstillingen.  
 
I må meget gerne sende potentielle købere i 
retning af hus 23 – de er meget velkommen til 
at os via hus23@bf-bakken.dk eller ringe til 
Henrik på 26719692.  
 
Hvis I har nogle ideer til hvor vi skal 
annoncere høre vi meget gerne om det. 
 
Håber vi sammen kan finde nogle nye 
bofæller, som passer godt ind!! 
 
Hilsen 
Henrik 
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Annonce: 
 
Til salg: Hus 23 i Bofællesskabet Bakken i 
Humlebæk 
164 m2 med 5 værelser, stue og køkken-
alrum, 2 badeværelser og meget mere – 
super lækkert! 
Bliv en del af et velfungerende bofællesskab 
med nogle dejlige Bofæller i alle aldre.  
Fælleshus, fællesspisning og traditioner – 
omsorg, sjov, glæde og pligter!  
Masser af udfoldelsesmuligheder, tæt på: 
mark, strand, Øresund og Humlebæk (1,7 km 
fra stationen). 
Få en rundvisning – og kom og spis med! 
Få tilsendt salgsopstilling, tilstandsrapport og 
energimærkning. 
Kontakt Henrik på mail: hus23@bf-bakken.dk 
eller tlf. 26719692. 
Se mere om bofællesskabet: 
www.bfbakken.com 
 
 
 
Lammekød og Bakkefår 
 
Regnskab for fåreholdet den forgangne 
sæson (4. kvartal 09 – 3. kvartal 10) 
 
Foder                    2.005kr 
Klipning, slagtning, garvning                5.868 
Høhøst                   4.600 
Hegn, hus m.v.                  9.031 
Udstyr                     145 
Øremærkning, gebyrer m.v.                  987 
Udgifter i alt                22.275 kr. 
 
Salg af kød og skind              10.165 kr. 
Øvrige indtægter (salg af hø m.v.)    1.670 – 
Indtægter i alt              11.835 kr. 
 
Underskud                                     10.440 kr.    
 
Det store underskud hænger frem for alt 
sammen med, at vi byggede nyt hus til 
fårene. Og så har der været et uforklarligt 
svind i kødbeholdningen. Vi regner ikke med 
røde tal på bundlinien næste år. 
 
Desværre er der forsvundet 2 køller og 5 
halve rygge, uden at der er foretaget 
afregning med Birgitte. 

Prøv at ransage hukommelsen - Mangler du 
 på denne liste? 
 
12 køller er brugt til Fæhus 
1 kølle er købt af hus 8 (dec. 09) 
2 køller er købt af hus 21 (dec. 09) 
1 kølle er købt af (hus 15) 
1 hel og en halv ryg er købt af hus 18 (dec. 
09 og april 10) 
2  hele rygge er købt af hus 15 (dec. 09 og 
nov. 09) 
1 hel og 1 halv ryg er købt af hus 21 (juni 10) 
1 halv ryg er købt af hus 23 (sept. 10) 
 
Du er velkommen til at henvende dig 
desangående til den nye kasserer: 
 
Mette/24 
 
 
 
Vippebræt søges 
Jeg forstuvede min fod før jul og vil gerne 
fremme optræningen af min ankel. Har du et 
vippebræt (et bræt med en kugle monteret i 
midten, som man står og vipper på), som jeg 
kan låne i en periode, vil jeg være glad. 
  
Mange hilsner 
  
Anne-Dorthe 
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Det er en kold tid som vi lever i… 
 
Hvis du vi holde varmen og samtidig spare penge, så er her de 10 gode råd fra HNG. Bemærk 
specielt råd nr. 2 – 6 – det er IKKE en god ide at spare for meget på varmen i enkelte rum samt 
lade få radiatorer trække hele varmen! 

Og i tillæg til nedenstående gode råd, så gælder fortsat det gode gamle råd – udskift radiatorerne 
til store, dybe varmefalder. Så sparer I penge på gassen og får samtidig mere og bedre varme 
indendørs! 

Har du lyst til en uddybende snak, så sig bare til. 

Mik / 110126 

 
 
 


