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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 
 

        34. årgang   ·   Nr. 1  5. januar 2014 

 
 
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: 
2014:  Tirsdage kl. 20 
14. januar /18. februar /18. marts 
15. april/20. maj/ 17. juni 
 
Fællesmøder: 
2014: 
Mand. 20. januar 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
 
 
 
2014 
Sønd. d. 12. januar Hus 20 
Lørd. D. 18. januar Hus 25B 
Lørd. D. 25. januar Hus 2  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 22-23.marts Arbejdsweekend 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lørd. D. 6. december Hus13 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 12. januar 
Stamgruppe 1: 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie + (Frederik) 
Ole E.P. 
 
 
Fødselsdage: 
Liv fylder 7 år mand. d. 6. januar 
Bodil fylder 61 år lørd. D. 11. januar 
Hanne fylder 72 år sønd. d. 12. januar 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Bil i egen bås  
  
Kære bofæller. Det sker jævnligt, at vi 
parkerer vores biler lidt sløset på 
parkeringspladsen. Sådan lidt tæt på eller ind 
over de hvide streger, der markerer p-båsen. 
Men vores båse er så smalle, at når bilen til 
en af siderne holder tilstrækkelig skævt, kan 
der enten ikke være en bil i båsen ved siden 
af, eller også holder man så tæt oppe mod 
næste  bil, at det er vanskeligt at komme ind 
og ud. Og vi har alt i alt ikke så mange båse, 
at det er hensigtsmæssigt at springe en over. 
Så derfor - lad et af dine nytårsfortsætter 
være "Bil i egen bås", sådan at der bliver 
plads til alle.  
  
kh Anne-Dorthe 
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Overskud fra nytår  
Jeg stiller en stor flaske økologisk 
æbleeddike, som forrets-holdet ikke fik brugt 
til nytår, da jeg havde noget i forvejen, ned i 
køleskabet til fælles brug. Det er ofte noget, 
man blot skal bruge et par skefulde af i en 
dressing o.l. 
  
kh Anne-Dorthe 
 
 
 
Så kan du få luft i længen - til flade 
trillebører og udasede bofæller 
  
Vedligeholdelsesgruppen har nu fået 
monteret den meget fine kompressor, som 
Hanne Sloth fik fra sit arbejde. Den er nu 
monteret med stik og 10 meter slange med 
blæsepistol og dækpumper. Hvis du skal 
bruge den, så sætter du stikket fre 
kompressoren i stikdåsen, venter et par 
minutter til kompressoren holder op med 
summe, og så er der al den luft, som du kan 
ønske dig. Blæsepistolen er rigtig velegnet til 
at rense vores motorsavne, men er også god 
til cykler, som her fået meget snavs på 
kæden. 
Pas godt på kompressoren blandt andet ved 
at huske at slukke den. Det er en af de 
fineste og dyreste kompressorer man kan få, 
så lad os passe godt på den, så den kan 
tjene os i mange år. Bemærk, at du aldrig 
må tage strømmen fra en kompressor som 
kører , for så kan de ikke tændes igen, for 
den er helt tom for luft. 
  
mvh. Arne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigtig godt nytår herfra... Vi er her til morgen 
"landet" på en skøn plet ved Det Caribiske 
Hav, hvor vi bor lige ned til stranden. Ingen 
billeder endnu - ellers havde jeg sendt et med 
herfra. I stedet får I et fra et pyramidebesøg. 
Og så må I have flere billeder og gode 
historier til gode 
 
Familien i hus 21 
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Øl afregning, ny proces 
 
I 2014 indføres en ny proces for øl afregning når bofæller har købt fustager. Denne process afløser 
de sedler, der hidtil er sendt rundt til underskrift.  
 
Hver gang en bofælle har afholdt et arrangement og købt fustager, vil jeg efter optælling, sende en 
mail til kasseren med kopi til bofællen/huset. Dette sikrer en hurtigere ekspedition og jeg er fri for at 
holde styr på om jeg har fået underskrevne sedler retur og afleveret dem til kasseren. 
  
Eksempel:  
 
" Øl-afregning Hus 14.  

 
Hvis du er enig i ovenstående skal du intet foretage dig og beløbet vil figurere på din 
næstkommende GEF. I modsat fald, tag fat i mig omgående" 
 
 
Mvh Torben Lyng Madsen  
 
 
 
Bofællesskabet Bakken 
 
Referat af fællesmøde tirdag d. 17. December 2013 
 
Til stede: Husene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 20, 21 og 24 
  
1.  Valg af ordstyrer  
Dan blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent  
Lene hus 14 blev valgt som referent. 
  
3. Punkter til beslutning  
   
a) Beslutning om køb af græsslåmaskine og tipvogn 

Forslaget var belyst i Vedligeholdelsesgruppens forslag i mail fra Arne 10/11 og i Bakkanal nr. 
37, s. 4 og forslag om køb af tipvogn i Bakkanal nr. 34, s.4. 
 

Der var ingen kommentar til punktet, som blev vedtaget. 
   
4. Eventuelt 
Der var følgende bemærkninger under Eventuelt: 
 
a) Mette Iversen har modtaget en regning på bestik fra Brøndum – på spørgsmålet om hvem 

bestilleren var, kom svaret at det Torben Madsen i fbm. hans fest. 
 

b) Ole Sejr sørger for at sætte vin frem til skraldemænd og posten. 

Lene Vind, 17.12.13 
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Ny procedure for forslag til fællesmøder 

Kære bofæller! Som led i bestyrelsens projekt "Bedre og kortere fællesmøder" har 
fællesmødet vedtaget en ændring til vores forretningsorden. Ændringen har til formål 
at sikre, at alle bofæller kan have fuld klarhed over, hvad der er til behandling på et 
fællesmøde, og hvilket materiale der knytter sig til punktet. For at sikre det, vil 
bestyrelsen udsende en erindring om kommende fællesmøder, gøre opmærksom på 
tilhørende frister for forslag/materiale, og udsende endelig dagsorden med alt 
tilhørende materiale i en samlet "pakke" til bofællerne inden fællesmødet.  

For at få et samlet overblik, har bestyrelsen udarbejdet en 'fællesmødekalender' for 
foreløbig 1. halvår 2014. I fællesmødekalenderen er de besluttede 
fællesmøder/generalforsamling og bestyrelsesmøder lagt ind. Derudover er der for 
hvert fællesmøde angivet  

• 'Advis': Angiver datoen for udsendelse af en erindring 14 dage før det 
kommende fællesmøde. I advis'et gør bestyrelsen opmærksom på, at 
eventuelle forslag til fællesmødet dels skal være offentliggjort i den Bakkanal, 
der udkommer senest 8 dage før mødet, dels skal mailes, så det er bestyrelsen 
i hænde senest 8 dage før mødet. 

• 'Bakkanal': Angiver, hvornår den Bakkanal udkommer, hvor man senest kan 
fremsætte forslag til fællesmødet. 

• 'Frist': Angiver den dato, hvor bestyrelsen skal have eventuelle forslag på mail. 

• 'Udsendelse': Angiver, hvornår bestyrelsen sender endelig dagsorden med 
materiale ud til samtlige bofæller.  
 

Forretningsordenen siger, at eventuelle forslag til et fællesmøde skal være bestyrelsen 
i hænde senest 8 dage før et fællesmøde. I et par tilfælde har vi tilladt os at sætte 
fristen 1-3 dage tidligere for at bestyrelsen på sit møde forud for fællesmødet får 
mulighed for at danne sig et samlet overblik over forslag og dagsorden. Det samme 
gælder fristen for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen. Da alle frister for 
at sende forslag til bestyrelsen på trods af dette ligger senere end fristen for at bringe 
forslagene i Bakkanalen, og da den ændrede frist er meldt ud i rigtig god tid og bliver 
repeteret i advis'et forud for hvert fællesmøde og i indkaldelsen til 
generalforsamlingen, går vi ud fra, at det ikke er noget problem.  

Fællesmødekalenderen er optrykt andetsteds i denne Bakkanal, er hængt op i 
fælleshuset og lagt på hjemmesiden under 'Møder/Fællesmøder/2014/Materiale'. Vi vil 
opfordre alle til at notere både fællesmøder/generalforsamling og tilhørende frister i 
deres kalendere. 

Kh bestyrelsen v/ Dan 
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