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E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk                                                                                                                Hjemmeside: www.bf-bakken.dk  
Redaktion Hjørdis                                               Deadline søndag kl. 16 00                     Redigeres af bofæller 

        33. årgang   ·   Nr. 10  17. marts 2013 

 
 
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: 
Tirsdag 2/4 2013 (budgetmøde) 
Onsdag 10/4 2013 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Torsdag 21/3 2013 
Onsdag 24/4 2013 (generalforsamling)  
Torsdag 30/5 2013 
Mandag 24/6 2013 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
Lørd. D. 6. april Fælles musikaften med band  
Lørd. D. 20. april Hus 14 
Søndag d. 5. maj kl. 14: Cafémøde v/ 
Energnisterne 
Lørd./sønd. d. 18./19. maj Hus8 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 1. juni Hus 22 
Lørd. D. 8. juni Hus 4 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14-15.sept. Trivselsweekend:Stgr 4 
Lørd. D. 21. september Hus 7 
Lørd. D. 16.november Hus 18 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 1 
Onsd. d. 25. dec. Hus18 
Torsd. d. 26. dec. Hus 7 
Fred. D. 27. dec. Hus 4 
Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr 5 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 24.marts 
Stamgruppe 3 
 
Inge + Ditte 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Judith  
Erik 
Kim + Sara 
Helge + Emilie 
Søren + Johanna 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen  
 

 
 
Tillykke  
 
 
Frække piger forbereder sig på snekamp 
 

 
Foto Søren 
 
 
 
Johannespassionen 
 
Palmesøndag kl. 16 opfører mit kor, 
Graabrødre Kammerkor, sammen med 
topsolister som fx Peter Lodahl og et fint 
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orkester, der spiller på barokinstrumenter, 
Bachs fantastiske Johannespassion i 
Helligåndskirken på Strøget. Læs mere her: 
www.kammerkor.dk 
 
Jeg håber at se bofæller til koncerten. Det 
bliver stort. 
På plakaten i fæ-huset står der Billetnet, men 
man kan sagtens bare tage penge med til 
entreen, vistnok 175,-. 
 
Hans 
 
 
Kære Bofæller, 
Vi har besluttet at UDSÆTTE det cafemøde 
der skulle have været afholdt nu på søndag 
d. 17 marts, til søndag den 5 maj, fra kl. 
14.00 til ca. 16.30 
Cafemødet omhandler energibesparelser på 
den korte bane i BOFÆLLESSKABETS 
fyrgrupper, og indeholder en "husvandring" 
indenfor hver enkelt fyrgrupper. Cafeområdet 
slutter med en vidensdeling af 
forbedringsforslag, gode ideer, og formulering 
af endnu bedre spørgsmål til 
ENERGNISTERNE. 
 
Udsættelsen skyldes at vi vil sikre at alle 
huse er vel forberedte og klar til at 
gennemføre dette møde. 
 
Cafemødet den 5 maj vil blive gennemført 
med aktiv tilmelding fra hver enkelt hus, så vi 
kan sikre at vi får et samlet og komplet 
overblik over de mulige og nemme 
energibesparelser som vi alle kan have gavn 
af at kende til.  
 
Tilmelding / invitation vil blive udsendt og 
kommunikeret effektivt via mail i begyndelsen 
af april, men I bør allerede nu sikre at mindst 
een repræsentant for hvert hus kan deltage. 
Skriv derfor venligst cafemødet op i 
kalenderen allerede nu: 
 
SØNDAG D. 5 MAJ KL. 14.00 til ca. 16.30.      
 
Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt og ikke 
mindst udbytterigt cafemøde. 
 
Varme hilsner  
 
Energnisterne 
 

Forslag om køb af sikkerhedsudstyr 
Anvendelse af foreskrevet 
sikkerhedsudstyr til motorsav og 
buskrydder er en forudsætning for 
forsikringsdækning ved ulykker. Bl.a. af 
den grund bør vi kunne stille det 
nødvendige udstyr til rådighed på 
arbejdsweekenderne. Om  bofællerne vil 
bruge det eller ej må så være på eget 
ansvar. 
 Vi har p.t. et skovningssæt til de to 
motorsave. Til buskrydderen har vi 
støvler og hjelm m. visir og høreværn. 
Jeg  foreslår derfor indkøb af et 
ekstra.skovningssæt. 
Pris  kr. 1250 +  fragt. 
Erik 
 
 
 
Vandregnskab  
 
Kære Bofæller  
 
Så ligger det endelige vandregnskab for 2012 
på hjemmesiden under "økonomi"/"vand". 
 
Mette Iversen vil sørge for at reguleringerne 
og ændringer vil fremgå af næste GEF-
opkrævning. 
 
Har du spørgsmål så hiv fat i mig, 
Mik 
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Fællesmøde 
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.30 

 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Dan 
 
2. Referent 
Det er hus 21's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde  
Referat af fællesmødet d. 20. februar er sendt ud med Bakkanal nr. 7,  
d. 24. februar og ligger på hjemmesiden bf-bakken.dk under Møder/fællesmøder 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 
a) Spørgsmål til referater fra bestyrelsesmøder (alle referater fra bestyrelsesmøder ligger på 

hjemmesiden bf-bakken.dk under Møder/Bestyrelsesmøder) 
b) Ny aftale om levering af gas v/Erik 
c) De nye ejendomsvurderinger 
d) Forslag om køb af ny udendørslampe  
 
6. Punkter til beslutning 
a) Beslutning på baggrund af prioriteringsdebatten efter oplæg fra cafégruppen 
 
7. Punkter til debat 
a) Vinduer – tophængte eller sidehængte på baggrund af oplæg fra byggeudvalget 
b) Skal Bakkanalen fortsat sendes ud pr. e-mail el. skal den blot lægges på hjemmesiden? 
c) Indkøb af sikkerhedssæt (Bakkanal nr. 10) 

 
8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
a) Vedligeholdelsesudvalget 
b) Caféudvalget og projektgrupper fra prioriteringscaféen 
c) Ventelisteudvalget 
d) Gårdudvalget 
e) Fåregruppen 
 
9. Eventuelt 
 
Vel mødt – bestyrelsen 
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Kære bofæller! 
  
Hermed en invitation (vedhæftet) til Musik-, Danse- og Hyggeaften i Fælleshuset lørdag d. 6. april 
kl. 20.  
  
Kom og hør live-musik med bandet Slyboots (som jeg har spillet med ½-års tid), få en svingom, 
noget at drikke og spise. 
  
Det er lykkedes at forhandle prisen med orkesteret helt i bund: De skal ikke have noget for det, så 
entréen er ganske gratis.  
  
Hvis det skal blive rigtig sjovt, skal I invitere jeres fraflyttede børn, familie, venner osv. til at komme, 
så vi kan få lidt gang i den. Videresend evt. invitationen. 
  
Vi planlægger også at invitere tidligere bofæller i et eller andet omfang, når vi får studeret Ole S' 
lister.  
  
Sådan et arrangement kan ikke gennemføres uden nogen hjælper lidt til, så jeg håber I vil overveje 
at skrive jer på en opgave, når der bliver hængt en liste op i fælleshuset. 
  
Der kommer også en liste op, hvor I kan skrive, hvor mange I tror, der kommer fra jeres hus incl. 
gæster. Det er ikke på nogen måde bindende, men er blot for at vi kan få et praj om ca. hvor 
mange vi bliver.  
  
I håb om en herlig aften 
  
Kh Dan 
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Kom til 

Musik-, Danse- og Hyggeaften  
i Bofællesskabet Bakkens Fælleshus 

Lørdag d. 6. april kl. 20 
 

Bandet SLYBOOTS 

 
vil levere glad rockmusik, som både er værd at lytte og danse til. En blanding af 

musik lige fra Beatles, Eagles, Procol Harum og Elvis til Gary Moore og John 
Mayer. Der bliver både rock, soul, rock'n'roll, blues og stille ballader.  

Fælleshuset er åbent fra kl. 20, entréen er gratis, og musikken går i gang kl. 
21. Bandet spiller 2 sæt à ca. 1 time med en god pause imellem, så der bliver 

god mulighed for også at få snakket og hygget. Drikkevarer og lidt at spise kan 
købes til særdeles rimelige priser. 

Trænger du til at høre noget god musik? Snakke med gamle venner? Danse til 
vild rock eller en stille sjæler? Så... 

Kom og vær med! 
 
 


