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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 8/2 
Bestyrelsesmøde om regnskab/budget: 28/2 
Torsdag 8/3 – godkendelse af færdigt regnskab 
for 2011 
Torsdag 12/4 
Mandag 7/5 
Onsdag 6/6 
Torsdag 16/8 
Mandag 10/9 
Tirsdag 9/10 
Onsdag 14/11 
 
 
Fællesmøder: 
Fællesmøde 22/2 
Torsdag 22/3 
Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden 
med revideret regnskab skal ud senest 29/3 
Mandag 21/5 
Onsdag 20/6 
Torsdag 30/8 
Mandag 24/9 
Ttirsdag 30/10 
Onsdag 28/11 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
Lørd. D. 18. februar Hus 10 
Sønd. 19. februar Fastelavn Stamgruppe 1 
Lørd. D. 25. februar Hus 10 
Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag 
Lørd/sønd d. 17.-18. marts Hus 7 
Sønd. d. 8. april Hus 18 
Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 
Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 
Lørd. D. 21. – 22. april Arbejdsweekend 
Lørd. D. 28. april Opfølgning 
Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 
D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation 
D. 12.-13. maj Hus 12 Konfirmation 
Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation 
Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 
Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 
Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 
Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 

Lørd. D. 25.-26. august Bakkeweekend Stgr, 3 
Lørd. 15.-16. september Arbejdsweekend 
Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag 
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 
 
 
 
Rengøring sønd d. 12. februar. kl. 10 
Stamgruppe 6 
 
Hjørdis 
Maria + Oliver 
Lone + Niels 
Ilse + Katrine 
Ole S. 
Jørgen 15 
Jørgen S 
Ole E.P. 
 
 
 
Fødselsdage: 
Sara fylder 17 år sønd. d.12. februar 
Hjørdis fylder 61 år mand. D. 13. februar 
Simon fylder 18 år lørd. d. 18. februar 
Ditte fylder 16 år lørd. d. 18. februar 
 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
Redaktricen holder ferie i uge 7 så 
Bakkanalen udkommer igen d. 19. februar. 
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Invitation til 
140 års fødselsdag 
 
Kære bofæller og andre venner af huset 
 
Det er ingen spøg at bliv 70, men alternativet er  
dog værre  
Hanne fyldte rundt den 12. januar på Gran Canaria  
med den allernærmeste familie. 
Samme skæbne overgår Ole den 8. april i påsken 
Nordenfjords i huset ved Raabjerg Mile. 
 
Men husets venner bliver ikke snydt, for vi holder  
en fælles fødselsdag for vennerne og de fleste fra  
den sjællandske familie (hele den pukkeryggede  
bliver - store som små -  inviteret til en stor som- 
merfest i juni) 
 
Lørdag den 17. marts kl. 17.30 
i vores fælleshus her på Bakken. 
 
Vi glæder os begge til at se jer. 
SU snarest, men senest søndag den 26. februar. 
 
Med kærlig hilsen 
 
Hanne og Ole 
Bakken 7, 3050 Humlebæk, tlf. 49194052 
Mobil Hanne: 30316419   Ole: 29920590  
Mail: ole.sejer@teliamail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastelavn 
Stamgruppe 1 har i dag holdt møde om 
Fastelavn. Nogen havde været så kvikke at 
undersøge, hvor mange Bakkebørn, der var 
hjemme Fastelavnssøndag den 19/2 - altså 
sidste søndag i vinterferien. Det var meget få 
børn - under en håndfuld i fastelavnsalderen. 
  
Vi har derfor besluttet at rykke arrangementet 
til søndag den 26. februar om eftermiddagen. 
Der kommer et opslag i Fælleshuset, hvor vi 
vil bede jer skrive jer på - herunder angive 
alderen på deltagende Bakkebørn og 
gæstebørn, så vi kan indrette arrangementet 
herefter og tilgodese deltagende børn og 
voksne 
  
Kærlige hilsner 
  
p.v.st.1 
  
Harlekin og Columbine 
 
 
 
Post Danmark har sat krav om 
postkasser i bero for Bakken 
  
I har formentligt alle fået et brev fra Post 
Danmark, hvor de truer med ikke at levere 
alle rudekuverterne (og andet) hvis ikke I 
sætter en postkasse ud i skel. Jeg ringede 
ind til dem, og spurgte om de havde tjekket 
det med Posthuset heroppe, for det ville da 
give dem noget ekstra arbejde og medføre at 
de mistede et depot. 
Reaktionen var, at det nok var en fejl, og 
derfor har de nu sat alle sagerne vedrørende 
Bakken 1-27 i bero indtil de har undersøgt 
sagen. Så kontakter de os igen. 
Så du kan altså i første omgang se bort fra 
brevet. 
  
  
mvh. Arne 
 
 
 
Kære bofæller 
Hvad har de to ting med hinanden at gøre? 
En hel del, for i morgen kl. 
8 bliver Claude (se foto) kørt til de evige 
jagtmarker, dvs. til 
slagteri Nordkød, hvor han bliver forvandlet til 
de dejligste 
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grillpølser. Pølserne kan gå hen og blive 
prikken over i'et til Skt. 
Hans-aften 2012 på Bakken. I fåregruppen vil 
vi gøre hvad vi kan for, 
at alle pølsespisende Bakkefolk får mulighed 
for at smage ham. 
Claude og hans fine gener har tjent os godt i 
de seneste tre år, men 
fåregruppens høje gen-etiske standard gør, 
at vi til efteråret må have 
en anden vædder ind i folden. Vi ofrer Claude 
allerede nu for ikke at 
skulle føde på ham resten af vinteren. I 
forvejen er der jo ikke for 
meget hø efter sidste års delvis fejlslagne 
høhøst. 
Hans, pfv 
 
PS.: Jeg sender dette ud nu, så I kan nå at 
sige pænt farvel til 
Claude. Bakkanalen udkommer vistnok først i 
morgen mandag. 
 
 

 
 
 
Film om børneliv på Christiansø 
 
Min veninde Ida Winther har lavet en såkaldt 
etnografisk film som led i et forskningsprojekt 
om børns hverdagsliv på Christiansø. Hun og 
hendes 9-årige søn har boet og levet på øen i 
nogle måneder i vinteren/foråret 2011, hvor 
Ida har lavet et filmet feltarbejde, mens Albert 
gik i skole og var en del af øens børneliv. 
Filmen vises ved en offentlig forevisning i 
Humle Bio onsdag den 29. februar kl. 17. Jeg 
hænger en plakat op i fælleren. 
 
Ida vil også gerne give en mere privat 
forevisning en aften i bofællesskabet, hvis der 
er tilstrækkeligt mange interesserede (vel 
mindst ca. 20) i at se filmen og efterfølgende 

deltage i en snak om børneliv, hverdagsliv, 
Christiansø... Send mig en mail eller prik mig 
på skulderen i løbet af den næste uge, hvis 
du/I synes, jeg skal gå videre med den idé. 
 
Kh Kirstine 
 
 
 
Nye læsere 
 
"De nye" i hus 6 og hus 23 er begyndt at få 
Bakkanalen - med tilbagevirkende kraft fra 
starten af 2012. Velkommen til Bodil, Niels, 
Sara og Luis blandt skaren af Bakkanalens 
trofaste læsere. 
 
Kirstine 
 
 
 
Tænk 
Nye numre af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 124, januar 2012, har testet: 
Fladskærme, Digitalkameraer, Klapvogne 
til to børn. Desuden findes en ’Guide til det 
gode køb’ i dette nummer. 
 
Tænk nr. 125, februar 2012, har testet: 
Mascaraer, Børnevitaminer, GPS, 
Madrasser, Smartphones. 
 
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) 
 
 
 
Kære  skraldespandsbofæller  
 
Jeg  har i dag talt med Fredensborgs 
renovation  
og fået et meget klart besked :  
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skraldeposer der ikke bliver hængt op  
 er IKKE en lavprofilservice  som vi skal 
vænne os til 
 
vi kan  fremover forvente at få alle poser 
hængt op  
Kh Judith 
 
 
 
Kære Alle, 
  
jeg har på det seneste måttet sande at jeg 
atter igen skal flytte til København. Med 
studie i Hillerød, samt kæreste og venner i 
København bliver der simpelthen for megen 
rejsen frem og tilbage. 
  
Så efter 7 måneder på Bakken, flytter jeg i 
April, og lader en anden heldig person 
overtage den guddommelige udsigt og de 
meget dejlige naboer:)  
  
I skal vide at det, for mig, har været en utrolig 
god oplevelse at flytte ind på Bakken, og at 
jeg har følt mig meget velkommen. Jeg har 
dog fundet ud af, at tiden ikke er moden for 
mig, i forhold til at bo på landet. Men jeg har 
fået en meget dejlig med-menneskelig 
oplevelse med mig som har været 
yderst berigende. 
  
Mange kærlige hilsner, 
  
Mathilde 5b 
 
 
Jeg skrev for nylig ud om en sort G Star Raw 
jakke. 

Herudover vil jeg sikre mig, at der ikke er 
nogen, der savner 

1. En grå "bedstefar"bomuldst-shirt med 
lange ærmer, knappet i halsen foran, 
Samsøe og Samsøe str M 

2. En blå Carhartt-bluse med hvid-gult 
Carhartt-logo foran på brystet, str. M 

  

kh Anne-Dorthe 
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Fællesmøde d. 17.jan. 2012 
Tilstede: Torben, Gerda, Steffen, Arne, Erik, Mik , Dothe, Lotte, Anne-Lise, Morten, Ole, David,       

               Judith, Kirstine, Mette Jørgen, Mette I, Lise, Maria, Hjørdis 

1.Valg af dirigent og referat. Kirstine er dirigent. David hus 10 er referent. 

2. Punkt 5 udgår om Nordea. Udsat til næste gang. 

3.Godkendelse af dec. Referat 11.dec.2011- Godkendt. 

4.1.Meyer går på pension. Nye ansvarsområder for Mik: Se Eriks nye Ansvarsliste. 
    2. Vaskeriet: David + Flemming 

    3.2 første punkter i EL: Indkøb og udskiftning af pærer er Torben – Lise aflæser Elmålere, Erik:                                      

Fejlsøgning + tilkalde teknikere 

    4.Varme: Ole S + Jørgen 15 

    5.Vand (Fejlsøgning og tilkalde teknikere: Mette iversen 

     6.IT: Lise og Hjørdis Vedligeholde mailsystem + hjemmesidestruktur 

Wifi: Arne  + Cristian og Jacob 

Gas og vandaflæsninger : de 6 nederste områder under økonomi: Jens Keiding 

Judith ajourfører telefonlisten 

5. Bankskifte Nordea udgår 

6. Til beslutning intet 

 

7..Nyt fra udvalg:  

             a. Cafearrangement (Steffen) at få børnefamilier herop- At få ideer frem. Søndag kl.14. 

b. Hussalgsprocedure: Mange synspunkter og gode diskussioner. Oplægget lægger op til gode 

diskussioner. Mette 15 er lidt ordstyrer her.Mette opsummerer om hussalgsproceduren: 

Bofællesskabet og det individuelle. At forene de 2 interesser. Alle interesser kan falde sammen i 

samme holdning. I 3 mdr. finder vi sammen: sælger og bofællesskabet-. 
 en børnefamilie: Til diskussion: Skal det være 3 mdr. eller vil sælger finde en køber på egen hånd? 

Procedure fra 2004 og de 5 punkter: Alle de punkter skal køber igennem. 

Paragraf 9 venter vi at tale om til i næste måned. Alle kan stå på ventelisten. Hvis man har en 

ejendomsmægler – Hvad så?(Erik). Vi har f.eks. Fast procedure. I særtilfælde kan fællesmødet tage 

det op. 

Ventelisten: Mik. De inviteres herop og de kommer på besøg og vist rundt. Ventelisten får lidt besked 

om hvad der foregår her oppe- Ingen selektion. Alle kan komme herop og på listen. Der er 19 på 

ventelisten. Vi vil gerne vælge vore købere. Særtilfælde 

(Mik): Vi kan selv dispensere for vore beslutninger. 

Steffen: Punkt 5 er meget med holdninger: 3 mdr. – kortere og længere tidsramme. På listen er der måske 3 

– 5 familier der lever op til vore krav. Vi skal have en holdning til særtilfælde: her er en krise og det skal vi 

have en holdning til. 

Morten: Opmærksom på salgssituationen 

Arne: Vi vil tiltrække nogle – 3 mdr. Komme frem i køen. Vi skal som bofællesskab være aktive for at 
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tiltrække børnefamilier. Ang. ejendomsmæglere behøver vi nok ikke. Beslutningerne skal løftes ud af 
bestyrelsen – det viser den sidste periode. 
Annelise: 3 mdr. fint. Det vigtige er at der er børn. Ingen detaljerede regler – kun overordnede regler. 

Pris: hvad sker der med en familie uden børn?(lise) 

Ole S. Priser og målgruppen. Det kan blive kompliceret. Høj pris og en, der ikke er i målgruppen: Vi ser på 

hvad der sker i de 3 måneder og kan så sælger efter de 3 måneder.(Kirstine). Der kommer et bud, der er 

oppe i lejet – laver ordninger, der er til fordel for sælger og bofællesskabet. (Arne) 

Erik: Hvordan forholder vi os? Fast praksis som udgangspunkt. Hvad er holdningen? Vil sælgeren være med 

i den ordning. Vi håber, at alle ville vælge denne faste praksis i 3 mdr.- Så mange købere er der ikke. 

Ole S.: Denne ordning er attraktiv. I praksis vil sælgerne vælge denne praksis. Ordningen kan være frivillig. 

Annelise. Svært at lave ordningen med tvang. Den skal være frivillig. 

Lise: svinge frem og tilbage. Det skal være frivilligt. Særtilfælde må problematiseres. 

Arne: Hvis sælger følger denne procedure, så garanterer bofællesskabet, at paragraf 9 vil blive brugt som en 

ren røvhulsparagraf. 

Hvis man ikke følger proceduren, er det generalforsamlingen, der skal beslutter. I dag er det bestyrelsen. 

Mik: 3 mdr 

Hvor lang skal perioden være? 
Kan man vende tilbage til en køber (Kirstine). Disse 2 spørgsmål hører sammen. 

De 5 punkter + 3 mdr. – et fællesansvar også i salgssituationen(Dorthe) Arnes argumenter om 

samarbejde er godt. Vi har også et ansvar, når vi flytter ud. Vi har lært at stokkemetoder skaber splid (Arne) 

Bestyrelsen skal ikke tage beslutninger for sig selv – men at vi alle går sammen og støtter hinanden. 
Til uddvalget (Mette):Mange gode synspunkter  

8. Evt .Det er god afslutning  
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Mel: Den Glade Enke 

 
Hvis du har lidt år på bagen som person 
og har tænkt at leve af en fed pension 

få serveret maden, bo i fred og ro 
Så er Bakken IKKE stedet du skal bo! 

 
Bakken må se fremad med et vågent blik! 
Slut med sladder, kaffemix og hønsestrik. 

Der må dyrkes mere lagengymnastik 
mere barnegråd og mere dikke-dik. 

 
Mere sofa, mindre yoga, mer Lehar 

Mindre kaffe, mere gang i Bakkens bar! 
Meget mere vælling, færre sure løg 

mindre fred og dejlig meget børnestøj. 
 

Mere fodbold, mere fest og fed musak 
færre fællesmøder, mere nabosnak! 
Flere Gule Enker, meget mer virak 

Mere Mozart, mer musik og  gibbernak! 
 

Men i aften slipper vi de gamle løs! 
Spis og syng og drik og kys din gamle tøs! 

Ung såvel som gammel, alle når i mål 
Blot I griber jeres glas og siger Skål! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


