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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: 
Tirsdag 8/1 2013 
Onsdag 6/2 2013 
Torsdag 7/3 2013 
Tirsdag 2/4 2013 (budgetmøde) 
Onsdag 10/4 2013 
Torsdag 16/5 2013 
Mandag 10/6 2013 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag 22/1 2013 
Onsdag 20/2 2013 
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. 12. januar Hus 6 
Lørd. D. 19. januar Hus 25b 
Lørd. D. 26. januar Hus 2 Peters jul 
Sønd. d. 3.februar Fastelavn: Stamgr. 2. 
Lørd./sønd. d. 2-3.marts. Arbejdsdag: 
Lørd. D. 6. april Hus 4 
Lørd. D. 20. april Hus 14 
Lør/søn d. 25.-26.maj. Arbejdsweekend 
Lørd. D. 19. juni Hus 26A 
Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 
Lørd./sønd. 10-11. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend 
Lørd. Sønd. d. 7. – 8. sept Hus 21 
Lør/søn d. 14-15.sept. Trivselsweekend:Stgr 4 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 3 
Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:Stam 6 
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. 13. janaur 
Stamgruppe 1 
 
Anne Dorthe + Martine  
Lotte 4 
Suzan 
Lise  
Henrik 3 + Alexander 
Niels 
Torben H 
Hans + Esther, Jens 
 
 
 
Fødselsdage: 
Bodil fylder 60 år fred. D. 11. januar 
og holder fest lørdag. 
Hanne J. fylder 71 år lørd. d. 12. januar 
Søren(26) fylder 40 år mand. d. 14. januar 
 
 

 
 
Tillykke  
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Türk lokumu (Tyrkisk 
delight ) 
Melodi: Pomp and Circumstance 
 
det sker med jubel og fest,  
helt som det plejer, trods snakken 
om, at kun gammelt er bedst.  
Vi, der nyder hvert selskab,  
holdt her i fællernes hus, 
glædes over hvert venskab  
knyttet i nytårets rus.  
Kursen er sat ret mod lykken  
samt, for en del, antabus. 
 
Lalleoptimisterne 
Næste år bli’r det bedste 
2012 var så plat. 
Nu skal fællerne feste 
Helt igennem i nat. 
Vi der elsker shawama, 
Yoghurt  og tyrkisk delight, 
vi har danset style Gangnam, 
men det bliver mer’ sejt: 
Nu skal vi danse med maven, 
det bli’r så meget allright..! 
 
Swingerne  
Hvad skal man gøre på Bakken, 
når man mangler teknik, 
og er skadet i lakken, 
uden lidt liv i sin pik..? 
Så må man swinge koranen, 
for at få haremmet ind, 
hvor man på otto-manen, 
kan få lidt gang i din kvind, 
som, hvis hun holder om fanen, 
ender med rent wind wind. 
 
Klidmosterregimentet: 
Vi er klidmosterholdet, 
og har slet ikke tid. 
Det er sgu da for fjollet, 
så slår vi hel’re en skid! 
Folk som udtænker sange, 
de er en pest for os her, 
og sku tages til fange - 
skyd dem med et gevær! 
Bulgur og spelt gør jer bange, 
men fylder os med begær. 
 
De kulturradikale:  
Vi som sidder på magten 
Nyder cham-pag-ne-brus, 
Og hælder sprit ned i tragten, 
lever i sus og dus. 
Men, hvor fint skal det være? 
Pudses facader på ny - 
normer er helt til at bære, 
her i vor lille by. 
Vejkryds-skiltene viser: 
Livet kan leves på ny. 
Pensionisterne 

Får vi snart lov til at spise? 
Vi har haft rigelig sang! 
Jeg skal også snart tisse.. 
Lad os da komme i gang! 
Vi er trætte af børn, du, 
laver ej andet end larm. 
Vi sparer gyngerne væk nu - 
¨Spildte penge på skarn! 
Bør også fjerne shawarma, 
stem på DF, som er snu! 
 
Motionisterne 
New year calls for a new start. 
Julefedt - du er dum! 
Fahrad cycling er sååå rart, 
durch, für gegen und um. 
Nu kommer sandhedens timer, 
yoga, det er sehr sejt. 
Cyklerne kommer i stimer, 
jogging, det gir os lidt gejst. 
Kursen er sat ret mod Gangnam. 
Jeg er en glad motionist. 
 
Filipenserne  
Vi er stærke og unge 
og er de bedste til skrål. 
Synes, at voksne er tunge - 
hils de gamle og skål! 
I er snegle på vejen, 
kaffe, Bridge, Matador. 
Vi vil ha’ Ga-angmann stylen. 
Dans den, her hvor vi bor! 
Ungdom mangler på Bakken, 
fuck jer, li’ meget hvor. 
 
Nytår er sjovest på Bakken, 
og der er ikke langt hjem,  
hvis du bliver svimmel i nakken 
eller bli’r stiv i dit lem,  
og derfor trækker på benet,  
henover fælleshustorv, 
Der, som bekendt er lidt stenet, 
li’som Bornholm og Ürtzow *)   
Hvor de fejrer hvert nytår: 
Med knald og stor Molotow. 
 
 
*)Tyrkiets mest kendte stenbrud 
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Bofællesskabet Bakken 
Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 
11. december 2012 
Til stede 
Kirstine, Dan, Mette 15, Mette 24, Steffen og 
Maria. Afbud fra Erik. 
Mødeleder  
Kirstine 
Referent  
Dan 
 
Pkt. 1 – Evaluering af sidste 
bestyrelsesmøde  
Bestyrelsen udvekslede synspunkter om, 
hvad der kan gøres anderledes/bedre. 
Punktet tages op igen på et senere møde. 
Kirstine og Mette24 orienterer Erik.     
Pkt. 2 – Dokumenter og beslutninger på 
hjemmesiden  
Dan gav en status for arbejdet med at 
tilpasse intranetdelen af hjemmesiden til den 
besluttede struktur, og lægge dokumenter 
m.v. på. Intentionen er at gøre intranettet så 
brugervenligt som muligt, så man som menig 
bofælle let kan finde de ting, man søger. 
Udover menustrukturen forsøger Dan også at 
tilgodese hensynet i den måde, tingene er 
ordnet på under det enkelte menupunkt. Dan 
udleverede til bestyrelsen en manual for, 
hvordan man redigerer i hjemmesiden. Både 
hvordan man lægger filer ind i en 
eksisterende menu, og hvordan man ændrer i 
menuen.  
Bestyrelsen syntes, det tegnede rigtig godt. 
Der var enighed om at tage punktet op igen 
på næste bestyrelsesmøde, hvor Dan 
regnede med at være færdig med hele 
intranettet, med henblik på endelig afklaring 
af hvem der lægger hvad på, herunder evt. 
redigeringsrettigheder til interessegrupper 
m.v.     
Pkt. 3 – Betaling af forbrug af el m.v. hos 
dyregrupper / hvor går grænsen mellem 
individuelt og fælles forbrug? 
Hestegruppens elforsyning flyttes nu fra Ilses 
måler til måler i længen (eller anden fælles 
måler). Kirstine snakker med Arne om 
størrelsen af de løbende udgifter. Bestyrelsen 
forudsætter, at udgifterne til flytningen 
afholdes af hestegruppen. På næste 
bestyrelsesmøde tages stilling til en indstilling 
til fællesmødet om det principielle.   
Pkt. 4 – Leverandør af el og gas 
Erik skulle undersøge. Skudt til næste 
bestyrelsesmøde. 

Pkt. 5 – Cafémødet d. 17. december 
Cafémødet gennemføres, og 
arrangørgruppen sender appetizer ud.  
Pkt. 6 – Status vedrørende GEF 
Kassereren orienterede. Alt er ajour eller 
aftalt. 
Pkt. 7 – Bestyrelsens underholdning til 
nytårsaften  
Alle tænker over mulige temaer.  
Pkt. 8 – Karen-Sofies mail om placering af 
arbejdsweekend 
Er i orden, er blot ikke rettet i Bakkanalen. 
Der er arbejdsweekend d. 24.-25. august, og 
Trivselsweekend d. 14.-15. september, så det 
generer ikke hinanden. Dan giver Hjørdis 
besked.  
Pkt. 9 – Placering af flagstang  
Vores flagstang er væltet. Selve stangen 
fejler ikke noget, men træstøtten var rådnet. 
Arne og Steffen laver oplæg til fællesmødet 
om placeringsmuligheder. 
Pkt. 10 – Eventuelt 

• Der var en kort snak om 
Gårdudvalgets udmelding på sidste 
fællesmøde. De styrer selv de 
tilbagemeldinger, de har behov for 
(møde i januar?). 

• Lotte1's mail om fadderskab. Skudt til 
næste bestyrelsesmøde. Skal på 
fællesmøde. 

 
13/12 '12 - dm 
 
 
Året regnskab for vaskeriet 
 
Så ligger årets regnskab for vaskeriet på 
hjemmesiden. Der vil I kunne se, at 
Poletpriserne har ligge ca 0,50 krone over, 
hvorfor vi fortsætter med de nuværende 
poletpriser. Som følge at dette får vi alle 
nogle håndører retur, hvilket vil fremgå af 
Nytårshilsnen fra Mette, som I vil modtage 
snarest. 
 
Hilsen, 
Mik 
 
 
 


