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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 kl. 20: 
18. februar /18. marts/15. april/20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsd. D. 25. februar 
Torsd. D. 27. marts 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
 
2014 
Søndag d. 2. marts Stamgruppe 1 Fastelavn 
Lørd. D. 8. marts Hus 20 
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  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 2. februar 
Stamgruppe 4: 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 
 
Fødselsdage: 
Niels fylder 58 år tirsd. D. 28. januar 
David fylder 62 år onsd. D. 29. januar 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 
 
 

Procedure for forslag til fællesmøder 
Kære bofæller! Så har bestyrelsen fastlagt 
datoer for fællesmøder og bestyrelsesmøder i 
2. halvår af 2014, og udarbejdet en 
'fællesmødekalender' også for 2. halvår. 
Systematikken er fuldstændig den samme 
som i fællesmødekalenderen for 1. halvår.  

I skal være opmærksomme på, at i oktober 
ligger fristerne for at sende 
fællesmødeforslag til hhv. Bakkanalen og 
bestyrelsen en uge tidligere end fastsat i 
forretningsordenen, fordi fællesmødet ligger 
umiddelbart efter efterårsferien.  

Denne tekst og fællesmødekalenderen er 
(også) hængt op i fælleshuset og lagt på 
hjemmesiden under 
'Møder/Fællesmøder/2014/Materiale'. Vi vil 
opfordre til, at I noterer både fællesmøder og 
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tilhørende frister for fremsendelse af forslag i 
jeres kalendere, men I får i god tid inden 
hvert fællesmøde også en erindringsmail.  

Fra og med fællesmødet i februar vil vi i 
samarbejde med redaktricen prøve at 
udsende 'Pakken' med fællesmødemateriale 
som et ekstranummer af Bakkanalen. Den 
særlige Bakkanal vil udelukkende indeholde 
endelig dagsorden og alle forslag og alt 
materiale til det kommende fællesmøde, så 

man kan bruge den udprintede Bakkanal til 
sin forberedelse til mødet og som det eneste 
materiale, man behøver at tage med til 
mødet. 

Kh bestyrelsen v/ Dan 

 
 
 
 
 


