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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: 
Torsdag 7/3 2013 
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./sønd. d. 2-3.marts. Arbejdsweekend 
Søndag d. 17. marts kl. 14: Cafémøde v/ 
Energnisterne 
Lørd. D. 6. april Fælles musikaften med band  
Lørd. D. 20. april Hus 14 
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. 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. 3.marts 
Stamgruppe 1 
 
Anne Dorthe + Martine  
Lotte 4 
Suzan 
Lise  
Henrik 3 + Alexander 
Niels 
Torben H 
Hans + Esther, Jens 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 

 
 
Tillykke  
 
 
 
Referat af fællesmødet d. 21/ 2  2013. 
 
Deltagere i fællesmøde.: 
Hus 1: Sebastian, Hus 2,:Peter ,Hus 3: 
Henrik og Maria, Hus 4: Dan. Hus 5a: Anne 
Lise. Hus 6; Niels og Bodil, Hus 9 : Helge, 
Hus11: Mik, hus12: Hanne hus 13: Lisbeth og 
Erik, hus 14: Arne, hus15: Mette, Hus 16: 
Hjørdis, hus 19,Torben og Gerda. hus 20: 
Inge og Steffen, hus 21: Kirstine og Hans, 
Hus 22: Lise, hus23; Sara, hus 24: Mette hus 
26c: Søren. 
 
 
1 .Dan blev valgt til ordstyrer. 
 
2 :Referant: hus 19 ,som stod for tur. 
  
3: Godkendelse af dagsordenen med 
tilføjelse til pkt. 7: Pias ønske ang 
husbåd og henvendelse til Byggeudvalget  
ang. Vinduestyper. 
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4: Godkendelse af referat fra sidste 
fællesmøde d. 22/1. Det blev vedtaget dog 
med den ændring at det er stgr. 3 og ikke 
5, der skal sørge for festen m. Skeltoften 
d. 31/8. 
 
5 . Nyt fra bestyrelsen: Formanden gav 
Sebstian, hus 1 en særlig velkomst. 
 
 a. Alle referater fra bestyrelsesmøderne 
ligger på hjemmesiden. Husk kun  
 H i Hus med stort. 
 
 
 b. Vaskeriregnskabet:  
 
 Mik gennemgik vaskeriregnskabet. 
Gældende priser for vask og tørring stemmer 
fint. Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
c. Vedr. gaslevering v. Erik. 
 
Priserne på gasleveringen stiger og falder 
hele tiden. Vi skal have lavet en aftale m. 
HMN (= det tidligere HNG) om vi skal have 
en fastprisaftale eller en  
variabel prisaftale.Erik arbejder med 
sagen.Tages op på næste fællesmøde. 
 
d. Valg til bestyrelse på generalforsamlingen.: 
 
Kirstine, Steffen og Erik har meddelt afgang.  
Mette I. Kasserer, og Mette J. samt Dan 
fortsætter. 
 
Lise Eskesen, Niels , Sara og Maria overvejer 
at stille op. Maria har været suppleant i år, 
hun foreslår, at bestyrelsen afklarer 
suppleanternes rolle. 
 
 
6.Punkter til beslutning. 
 

a. Nyt madskema. Vedtaget med stor 
ros, Dog med den tilføjelse at det er 
bedre at skrive ja og nej i sidet for 
at sætte kryds således at det frem 
går tydeligt når det er ren 
vegetarisk eller økologisk mad. 

 
 
6 b. Fadderskabsordning. (se bakkanalen 
nr. 5) 
 

       Der ydes 180 kr. Om måneden, når vedk. 
er 18 år ophører ordningen. 
       Pengene går til de projekter, der foregår i 
den landsby,ikke til den enkelte 
       person. 
 
6 c .Interessegruppers elforbrug.: 
         
 
 Bofællesskabet betaler interessegruppers el-
forbrug . 
 
d. Lammekødspriser. 
 
    Lammekødet bør bruges til fællesspisning 
også til fester, hvor alle deltager. Lad os 
prøve 1år med den vedtagne pris til 
fællesspisning. 
Hjørdis foreslår, at der gøres opmærksom på, 
hvad der ligger i fryseren. 
Ordningen kører som vedtaget  frem til 
budgetbehandlingen 2014. 
 
7, a. (se mail af 11.februar fra 
cafegruppen. ) Gruppen laver oplæg vedr. 
dette pkt.. 
 
8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning 
på opgaver. 
 
a.  Vedligeholdelsesudvalget: 
  
 Der bør laves en 3årsplan, kombinere ideer 
økonomi. Udpluk fra debatten: 
Uændret Gef utænkeligt i en 30 år gammel 
bebyggelse.- en uændret eller forhøjet Gef-
debat må tages. 
Vedligehold prioriteres højt der må findes en 
balance mellem vedligeholdelse og nyt. 
Råderum må fastlægges.  
Helge vil se at få lavet en grafisk fermstilling 
over vedligeholdelse og Udvikling af Bakken. 
På baggrund heraf vil cafeudvalget komme 
med forslag 
Til næste fællesmøde d. 21.marts. 
 

b. Svelleudvalget: 
 
Da svellerne er giftige skal de fjernes og 
destrueres. Arne :det ordner kommunen  . 
Anne og Sebastian har drøftet m hus 15 
hvad der kan gøres. Anne er 
landskabsarkitekt og meget interesseret i 
at få lavet et godt projekt. Sebastian 
benyttede lejligheden til at udtrykke deres 
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glæde over den store energi der er i 
bofllesskabet omkring de fælles opgaver. 
 
d. Ventelisteudvalget.v.Sara. 
Der er mange henvendelser fra 
interesserede, udvalget ønsker hjælp til  
at vise folk rundt, Henv. til Inge eller 
Sara,. 

 
e. Gårdudvalget. Der arbejdes intenst 

med opgaven, nyt på næste 
fællesmøde. 

 
      f.  Fåregruppen. Intet nyt henv. til pkt, 6 d. 
Om lammekødspriser. 
 
 
Ekstraordinært pkt.1. Pia Bardelebens 
henvendelse : 
 
Pia Bardeleben har henvendt sig til 
bofællesskabet med ønske om at få mulighed 
for at placere sin husbåd her på Bakken, evt. 
på Sumpen. 
Bofællesskabet føler sig ikke i stand til at 
komme Pia i møde med hendes ønske. Vi 
påskønner hendes henvendelse om stadig at 
være knyttet til Bakken. 
 
Pkt.2. Krav til isættelse af nye vinduer: 
 
 
Der efterlyses indstilling fra byggeudvalget 
ang.hvilken type vinduer vi må have i husene  
sidehængte eller ovenhængte. 
 
 
Evt. Meddelelse fra arbejdsgruppen ang. 
Arbejdsdage i marts; Der er ingen 
frokostservering. Lidt for mange tilmeldte 
abgr. Retter selv henvendelse til folk. 
 
Mødet afsluttet kl 22,50. 
 
 Ref. Gerda og Torben, hus 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


