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        33. årgang   ·   Nr. 25  11. august 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: 
 
 
Fællesmøder: 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til 2013: 
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 
Sønd. D. 22. september Hus 7 
Lørd. D. 16.november Hus 18 
Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:Stam. 6 
Mand d. 9. december Hus 9 SFI 
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 
 
2014 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
 
 
 
Redaktricen holder igen ferie og 
Bakkanalen udkommer først igen 
søndag d. 25. august. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 18. august kl. 10 
Stamgruppe  
 
Hanne S 
Mette 15 
Lene + Kristian, Marie 
Brigitte + Sofia 
Dan 
Mik 
Steffen + Victor 
Luis 
 
 
Fødselsdage: 
Sebastian fylder 39 år onsdag D.14. august 
Hans fylder 48 år torsd. D. 15. augut 
Anne fylder 39 år sønd. D. 18. august 
Brigitte fylder 40 år mand. d. 26. august 
 
 

 
 
Tillykke  
 
 
 
Trivselsweekend 
Lørdag den 14. september 2013 
 
Arrangementet i år er koncentreret til en 
dag, og foregår på og omkring Bakken, 
med aktiviteter hvor alle kan deltage. 
 
Foreløbigt program: 
9:30 - 11:00   
Brunch i fælleshuset 
11:00 - 15:00 
 Arrangement med instruktør udefra 
15:00 - 16:00 Kaffe og kage 
16:00 - 18:00 Oprydning og borddækning 
m.v. 
18:30 - 20:00 Spisning 
20:30 - 22:30 Arrangement med 
instruktør udefra 
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Herefter hyggeligt samvær så længe 
kræfterne rækker. 
Af hensyn til endelig aftale med de 
instruktører der kommer udefra, skal vi 
gerne kende det omtrentlige antal og 
aldersfordelingen senest den 18. august, 
- skriv jer på listen i fæ-huset NU 
 
Stamgruppe 4 glæder sig til den 
detaljerede planlægning af forløbet, - og 
vil vende tilbage med liste over de 
emner/opgaver man kan tilmelde sig. 
Arrangementet omfatter som nævnt kun 
lørdag, - med den lille tilføjelse, at der er 
fælles oprydning og rengøring søndag d. 
15. sept. kl. 12 00. 
Kh. Stamgruppe 4 
 
 
 
Kære bofæller. 
For et par uger siden fyldte jeg 70. Ikke fordi 
det er noget at glæde sig over, men det kan 
jo bruges som anledning til at sætte vin på 
bordet.  
Det gør jeg på sæsonens første 
fredagsmiddag, altså på fredag d. 16. august. 
Jeg håber I allesammen vil være med til at 
tømme flaskerne. 
Kærlig hilsen 
Mette/24  
 
 
 
Kære bofæller 
 
Min ven(inde) Miv, der selv producerer dejlig 
olivenolie, tager den sidste olie fra 2012-
høsten med til DK i næste uge. Hvis nogen 
ønsker sig en liter eller tre, så sig til. Der er 
vistnok kun enlitersflasker tilbage, og de 
koster 95,- stykket. 
 
Jeg skal have jeres bestillinger senest nu på 
søndag kl. 20. 
 
Sandsynligvis kommer der til jul frisk olie fra 
årets høst, men jeg kan ikke love det. 
 
Hans 
 
 
 

Plads til studerende sidste halvdel af August 
Jeg har fået en forespørgsel fra vore 
korvenner i England om jeg kendte nogen, 
som kunne huse en engelsk pige i sidste 
halvdel af august. Hun skal læse på KU i 
efterårssemestret og har tag over hovedet 
efter 1/9. Det kom lidt bag på hende og 
familien at hun skulle starte midt i August, så 
hvis nogen her på Bakken kunne hjælpe med 
husly i den mellemliggende periode? 
 
Mvh  
Jens (22)  
 
Ingen ny ejer til borgmesterbordet 
 
Desværre vil Lokalhistorisk Museum i Karlebo 
kun aftage en stol i god stand og det betyder, 
at vi ikke har kunnet finde en ny ejer til det 
gamle møblement fra Asminderød Sogneråd. 
Konsekvenser er jo så, at det ryger ud ved 
førstkommende lejlighed. 
Jeg sætter en stol til side til museet i 
kælderen. Så kommer de og henter den efter 
sommerferien. 
God sommer til alle, 
Kh. Lene 
 
 
 
Opsigelse af lejemål. 
 
Kære bofæller og bestyrelse. 
 
Jeg har købt mig en lille lejlighed på 
Teglgårdsvej som jeg flytter ind i den 1/10 
og opsiger hermed mit lejemål. Det sker 
med meget blandede følelser, men 
usikkerhed om gårdens fremtid og de 
(endnu) gunstige forhold på 
boligmarkedet, har gjort at jeg ikke har 
turde at vente.  
Børnene og jeg har haft nogle fantastiske 
dejlige år på Bakken. Vi har oplevet så 
meget livsglæde og kreativitet og vi haft 
så mange skønne stunder sammen med 
jer som vi aldrig vil glemme. Der er meget 
vi kommer til at savne og det er ikke uden 
”sommerfugle i maven”, at vi gør det vi 
gør, selvom det også føles rigtigt at gøre 
det nu. 
Inden vi drager af, vil vi meget gerne sige 
”ordentlig farvel”, formentlig en 
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fredag med noget fadøl og dessert, - men 
mere om det senere. 
 
Mange kærlige hilsner 
Ilse 
 
 
 
Referat af fællesmøde d. 24.06.13 
Dirigent: Mette J 
Referenter: 
Sebastian og Anne Dorthe 
Nyt fra bestyrelsen 
a) Bestyrelsens ansvarsområder 
Der briefes om medlemmernes særlige 
arbejdsområder. 
b) Henstilling vedr. 'grønt vand' 
Der henstilles til ikke at benytte grønt vand 
før end at situationen afklares yderligere med 
kommunen. 
c) Kritiske revisorer 
Kim briefer om de kritiske revisorers 
arbejdspraksis og særlige fokusområder. 
d) Vejledning til referatskrivning fra 
fællesmøder 
Lene og Dan vil udarbejde en skabelon til 
referat således at referaterne fremover vil 
fremstå med 
en vis uniformitet så det bliver lettere for 
beboerne at forfatte disse. 
e) Datoer for fællesmøder, 
generalforsamling og arbejdsweekender 
Datoerne som bestyrelsen fremlægger i 
dagsordenen, nævnes for god ordens skyld 
igen. 
Punkter til beslutning 
a) Frugttræer 
AnneDorthe 
fremlægger bærudvalgets forslag på 
baggrund af tidligere skrivelse. Det besluttes 
at et udvalg af Lenes frugttræer plantes hvor 
det er hensigtsmæssigt, samt nogle få 
frugtbuske 
som plantes i nærheden af haver hvis 
beboere er indforståede med det 
Der er sat sedler op til weekenden 17.18. 
august. Der kommer desuden en ekstra 
Kolbøttearbejdsweekend 
den 28.29. 
sept 2013. TILMELDING INDEN 
SOMMERFERIEN. 
8b) Projektudvalget intet 
nyt. 
8c) Interresselisteudvalget intet 

nyt. 
8d) Gårdudvalgt. I PPRmeddelelsen 
står at lejligheden er godkendt til 1 lejer. 
Udvalget går videre 
med at få de formelle forhold i orden. 
8e) Fåregruppen. 
Masser af pølser, slag og ribben til salgt 
ideelt 
til grillen. 
OBS: HJÆLP BØRNENE MED AT (HUSKE 
AT) LUKKE LÅGERNE. FÅRENE VAR PÅ 
KØKKENHAVETUR SØNDAG MORGEN. 
8f) Vinduesudvalget 
Der er sendt udbudsmateriale ud. Det 
forventes, at der kommer tilbud fra tre firmaer 
efter 
sommerferien. 
Niels må gerne skrive i Bakkanalen, hvem 
der er med i vinduesudvalget p.t. 
9) Eventuelt 
Torben H: Foreslår, at indhegning omkring 
vores gl. "mose" forbedres aht de små børn. 
Vedligeholdelsesudvalget efterlyser folk, der 
vil lægge deres arbejdsdage i sommerferien 
med 
oliering af trægulvet i spiseafdelingen. 
Desuden efterlyses folk, der forud for 
arbejdsweekenden 17.18. 
august forbereder vinduerne på 
gården til maling (afrens, fugning etc.) 
Mette I og AnneLise 
inviterer til fælles skovtur søndag den 30. 
juni. Se opslag på opslagstavlen. 
a) Anvendelse af fællesarealer (oplæg fra 
b) Arbejdsweekender 
c) Ejerforhold i fm. fyrsystemer (oplæg fra 
bestyrelsen) 
Punkter til debat 
a) Anvendelse af fællesarealer (oplæg fra 
Erik) 
b) Arbejdsweekender 
c) Ejerforhold i fm. fyrsystemer (oplæg fra 
bestyrelsen) 
Udvalg, interessegrupper og opfølgning på 
opgaver 
a) Udskiftning af vinduer m.v.: Er der dannet 
en gruppe? 
Tilstede: hus 19 Torben og Gerda, hus 15 
Jørgen og Mette, hus 21 Kirstine, hus 9 
AnneDorthe, 
Hus 22 lars, hus 5a AnneLise, 
hus 1 Sebastian, hus 15 Mette J, hus 3 
Maria, hus 24 Mette I, hus 
13 Erik, hus 8 Kim, hus 11 Mik, hus 14 Lene 
og Arne, hus 2 Peter 
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Herefter hyggeligt samvær så længe 
kræfterne rækker. 
Af hensyn til endelig aftale med de 
instruktører der kommer udefra, skal vi 
gerne kende det omtrentlige antal og 
aldersfordelingen senest den 18. august, 
- skriv jer på listen i fæ-huset NU 
 
Stamgruppe 4 glæder sig til den 
detaljerede planlægning af forløbet, - og 
vil vende tilbage med liste over de 
emner/opgaver man kan tilmelde sig. 
Arrangementet omfatter som nævnt kun 
lørdag, - med den lille tilføjelse, at der er 
fælles oprydning og rengøring søndag d. 
15. sept. kl. 12 00. 
Kh. Stamgruppe 4 
 
 
 
Kære bofæller. 
For et par uger siden fyldte jeg 70. Ikke fordi 
det er noget at glæde sig over, men det kan 
jo bruges som anledning til at sætte vin på 
bordet.  
Det gør jeg på sæsonens første 
fredagsmiddag, altså på fredag d. 16. august. 
Jeg håber I allesammen vil være med til at 
tømme flaskerne. 
Kærlig hilsen 
Mette/24  
 
 
 
Kære bofæller 
 
Min ven(inde) Miv, der selv producerer dejlig 
olivenolie, tager den sidste olie fra 2012-
høsten med til DK i næste uge. Hvis nogen 
ønsker sig en liter eller tre, så sig til. Der er 
vistnok kun enlitersflasker tilbage, og de 
koster 95,- stykket. 
 
Jeg skal have jeres bestillinger senest nu på 
søndag kl. 20. 
 
Sandsynligvis kommer der til jul frisk olie fra 
årets høst, men jeg kan ikke love det. 
 
Hans 
 
 
 

Plads til studerende sidste halvdel af August 
Jeg har fået en forespørgsel fra vore 
korvenner i England om jeg kendte nogen, 
som kunne huse en engelsk pige i sidste 
halvdel af august. Hun skal læse på KU i 
efterårssemestret og har tag over hovedet 
efter 1/9. Det kom lidt bag på hende og 
familien at hun skulle starte midt i August, så 
hvis nogen her på Bakken kunne hjælpe med 
husly i den mellemliggende periode? 
 
Mvh  
Jens (22)  
 
Ingen ny ejer til borgmesterbordet 
 
Desværre vil Lokalhistorisk Museum i Karlebo 
kun aftage en stol i god stand og det betyder, 
at vi ikke har kunnet finde en ny ejer til det 
gamle møblement fra Asminderød Sogneråd. 
Konsekvenser er jo så, at det ryger ud ved 
førstkommende lejlighed. 
Jeg sætter en stol til side til museet i 
kælderen. Så kommer de og henter den efter 
sommerferien. 
God sommer til alle, 
Kh. Lene 
 
 
 
Opsigelse af lejemål. 
 
Kære bofæller og bestyrelse. 
 
Jeg har købt mig en lille lejlighed på 
Teglgårdsvej som jeg flytter ind i den 1/10 
og opsiger hermed mit lejemål. Det sker 
med meget blandede følelser, men 
usikkerhed om gårdens fremtid og de 
(endnu) gunstige forhold på 
boligmarkedet, har gjort at jeg ikke har 
turde at vente.  
Børnene og jeg har haft nogle fantastiske 
dejlige år på Bakken. Vi har oplevet så 
meget livsglæde og kreativitet og vi haft 
så mange skønne stunder sammen med 
jer som vi aldrig vil glemme. Der er meget 
vi kommer til at savne og det er ikke uden 
”sommerfugle i maven”, at vi gør det vi 
gør, selvom det også føles rigtigt at gøre 
det nu. 
Inden vi drager af, vil vi meget gerne sige 
”ordentlig farvel”, formentlig en 
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fredag med noget fadøl og dessert, - men 
mere om det senere. 
 
Mange kærlige hilsner 
Ilse 
 
 
 
Referat af fællesmøde d. 24.06.13 
Dirigent: Mette J 
Referenter: 
Sebastian og Anne Dorthe 
Nyt fra bestyrelsen 
a) Bestyrelsens ansvarsområder 
Der briefes om medlemmernes særlige 
arbejdsområder. 
b) Henstilling vedr. 'grønt vand' 
Der henstilles til ikke at benytte grønt vand 
før end at situationen afklares yderligere med 
kommunen. 
c) Kritiske revisorer 
Kim briefer om de kritiske revisorers 
arbejdspraksis og særlige fokusområder. 
d) Vejledning til referatskrivning fra 
fællesmøder 
Lene og Dan vil udarbejde en skabelon til 
referat således at referaterne fremover vil 
fremstå med 
en vis uniformitet så det bliver lettere for 
beboerne at forfatte disse. 
e) Datoer for fællesmøder, 
generalforsamling og arbejdsweekender 
Datoerne som bestyrelsen fremlægger i 
dagsordenen, nævnes for god ordens skyld 
igen. 
Punkter til beslutning 
a) Frugttræer 
AnneDorthe 
fremlægger bærudvalgets forslag på 
baggrund af tidligere skrivelse. Det besluttes 
at et udvalg af Lenes frugttræer plantes hvor 
det er hensigtsmæssigt, samt nogle få 
frugtbuske 
som plantes i nærheden af haver hvis 
beboere er indforståede med det 
Der er sat sedler op til weekenden 17.18. 
august. Der kommer desuden en ekstra 
Kolbøttearbejdsweekend 
den 28.29. 
sept 2013. TILMELDING INDEN 
SOMMERFERIEN. 
8b) Projektudvalget intet 
nyt. 
8c) Interresselisteudvalget intet 

nyt. 
8d) Gårdudvalgt. I PPRmeddelelsen 
står at lejligheden er godkendt til 1 lejer. 
Udvalget går videre 
med at få de formelle forhold i orden. 
8e) Fåregruppen. 
Masser af pølser, slag og ribben til salgt 
ideelt 
til grillen. 
OBS: HJÆLP BØRNENE MED AT (HUSKE 
AT) LUKKE LÅGERNE. FÅRENE VAR PÅ 
KØKKENHAVETUR SØNDAG MORGEN. 
8f) Vinduesudvalget 
Der er sendt udbudsmateriale ud. Det 
forventes, at der kommer tilbud fra tre firmaer 
efter 
sommerferien. 
Niels må gerne skrive i Bakkanalen, hvem 
der er med i vinduesudvalget p.t. 
9) Eventuelt 
Torben H: Foreslår, at indhegning omkring 
vores gl. "mose" forbedres aht de små børn. 
Vedligeholdelsesudvalget efterlyser folk, der 
vil lægge deres arbejdsdage i sommerferien 
med 
oliering af trægulvet i spiseafdelingen. 
Desuden efterlyses folk, der forud for 
arbejdsweekenden 17.18. 
august forbereder vinduerne på 
gården til maling (afrens, fugning etc.) 
Mette I og AnneLise 
inviterer til fælles skovtur søndag den 30. 
juni. Se opslag på opslagstavlen. 
a) Anvendelse af fællesarealer (oplæg fra 
b) Arbejdsweekender 
c) Ejerforhold i fm. fyrsystemer (oplæg fra 
bestyrelsen) 
Punkter til debat 
a) Anvendelse af fællesarealer (oplæg fra 
Erik) 
b) Arbejdsweekender 
c) Ejerforhold i fm. fyrsystemer (oplæg fra 
bestyrelsen) 
Udvalg, interessegrupper og opfølgning på 
opgaver 
a) Udskiftning af vinduer m.v.: Er der dannet 
en gruppe? 
Tilstede: hus 19 Torben og Gerda, hus 15 
Jørgen og Mette, hus 21 Kirstine, hus 9 
AnneDorthe, 
Hus 22 lars, hus 5a AnneLise, 
hus 1 Sebastian, hus 15 Mette J, hus 3 
Maria, hus 24 Mette I, hus 
13 Erik, hus 8 Kim, hus 11 Mik, hus 14 Lene 
og Arne, hus 2 Peter 


