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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. 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 
Lørdag den 19. april Hus 21 
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 
Torsd. D. 25. december Hus 23 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 2. marts 
Stamgruppe 2: 
 
Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 
 
 
Fødselsdage: 
Ingen 
 
 

 
 
Tillykke 
 
Fastelavn sønd. d. 2. marts 
Se opslag i fælleshuset 
 
 
 
Onsdags fadøl. 
 
3 ex. Bofælle kvinder er med mig på 
madholdet onsdag.  
Tina, som boede i hus 20 da Inge og Steffen 
var i Ghana 
Grethe fra hus 24 
Og Ilse som nu er kommet på plads i sin nye 
lejlighed. 
Ilse byder på et anker fadøl til maden, da hun 
ikke nåede at holde afskeds tam tam. 
 
 
Vi ses.... 
 
Suzan 
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Håndværkerfradrag for 
2013 
På "skat.dk" kan du indtil den 6.marts selv 
indberette håndværkerfradrag 
(arbejdslønnen) på forskudsopgørelsen for 
2014 og dermed rette den forskudsopgørelse 
"skat" har foretaget. 
Betingelsen er, at 2013-arbejdet er betalt 
senest den 28. februar 2014. Du skal blot 
bruge firmaets CVR-nummer og 
arbejdslønnens størrelse. 
Ole S. 
 
 
 
Kalder alle Bakkeboere! 
 
Hvem har modet? Hvem har viljen? Hvem har 
humøret?  
 Aarstiderneløbet 2014 løber af stablen den 
15. Juni og jeg tror på, at Bakken kan vinde 
både Guld, Sølv og Bronze! 
Men spørgsmålet er: Har DU modet? Har DU 
viljen? Har DU humøret? 
Læs mere på deres 
hjemmeside: http://live.aarstiderne.com/page
s/aarstiderne-lobet 
Hvem vil  med? 
Sara 
 
 
 
Arbejdsweekend 22-23 marts 
 
Vi har en dejlig arbejdsweekend på vej. Opslag til 
tilmelding hænger på opslagstavlen fra søndag. 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 2. marts. 

Vedligeholdelsesgruppen vil gerne have at 
fællesmødet nikker til planen og træffer beslutning 
om et par prioriteringer. 

Vi foreslår følgende arbejdsopgaver: 

- Kolbøtten færdiggøres 
- Reparation af fårehegn 
- Begrænset gartnerarbejde (rensning af 

brønde, opsamling af affald mv.) 
- Hovedrengøring af fælleshus 
- Mindre håndværkeropgaver 

Det betyder, at vi fravælger: 

- Nivellering af brosten på fælleshustorvet  

- Ændring af dyrerum, så der bliver plads til 
opbevaring af ny græsslåningsmaskine 

Hvis fællesmødet ønsker anden prioritering kan 
fælleshustorvet erstattes af enten dele af 
Kolbøtten eller fårehegn.  

Vedr. Kolbøtten har vi endnu en prioritering. Hvis 
vi vil gennemføre hele planen  (lægning af fliser, 
afretning af trampolinområdet med huller til små 
trampoliner med dræn, udlægning af muld til 
elefantgræs samt afretning af området ved de 
store træer, så er det vedligeholdelsesgruppens 
opfattelse, at vi bliver nødt til at leje en mellemstor 
graver, hvilket vil koste niveau 5000 kr. Der ud 
over skal vi uanset hvad leje en stamper og en 
tvangsblander. Alternativet til at leje en graver er 
enten at kaste flere folk ind med skovle eller 
reducere projektet. 

Fællesmødet skal altså vedtage: 

- Fælleshustorv contra fårehegn/Kolbøtten 
- Graver eller ej til Kolbøtten. 

Mvh. Vedligeholdelsesgruppen 

-  

 
 
 
 
 
 
Oplæg til drøftelse på fællesmøde den 25. 
februar 

Projektgrupperne hold et fælles møde den 
mandag den 17. februar. Formålet med mødet var 
at få et overblik over status for projekterne og 
komme med et oplæg til drøftelse af budget på 
fællesmødet den 25. februar. Budgettet for 2014 
til udviklingsprojekter skal besluttes på 
generalforsamlingen i april. 

Energnisterne 

Gruppen skaffer viden så vi kan foretage en 
kvalificeret beslutning om næste generation af 
varmeforsyning på Bakken – Meget tyder på at en 
jordvarmeløsning vil være den rigtige model, men 
det skal der regnes videre på. 

I 2014 vil gruppen arbejde konkret med 
energibesparelse i husene. Gruppe vil bl.a. måle 
varmetab med en særlig fototeknik 

Budgetønske for 2014 – ca. 20.000 kr.  
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Kolbøtten 

Der var enighed om at færdiggørelsen af 
Kolbøtten har høj prioritet på de kommende 
arbejdsweekends. Vi skal afslutte store projekter 
inden vi går i gang med nye store projekter.  

Det samlede budget for projektet er 78.000 kr. – 
og der er brug for 44.000 kr. i 2014. 

 

Fælleshusets indretning  

Gruppen har udarbejdet et forslag til ny og 
moderne indretning af den store sal i Fælleshuset. 
Det baserer sig på foræringen af Altostole og 
indkøb af nye, brugte alt borde. Stolene med 
gjorde forventes at give en bedre akustik. (Planen 
er ophængt i Fælleshuset) 

Gruppen blev opfordret til at gå videre med den 
formelle drøftelse og godkendelse på 
Fællesmødet. Blandt diskussionsprojekterne var: 

Indretningen skal være robust, nem og 
vedligeholde og holde rent. 

Det skal diskuteres om reparation at slidte gjorder 
skal købes hos en møbelsnedker, eller om vi selv 
skal gøre det. Kim foreslog at vi kunne alliere os 
med en erhvervsskole/møbelpolsteruddannelse 
og få arbejdet gjort billigere.. 

Pris, hvis gjorderne skal repareres af en 
professionel: 265.000 kr. 

Gruppen skal vurdere hvilket budget der er brug 
for i 2014. 

 

Svellegruppen 

Gruppen fremlagde et ambitiøst projekt, hvor hele 
svellemuren fjernes og erstattes af en 
landskabsmæssig bearbejdning, som forbinder 
æblelunden med de åbne arealer mod vest. Den 
asfaltbelagte dobbeltsti erstattes af en grussti i 
forlængelse af grusstien henover æblelunden. 

Vi synes at det er et spændende projekt, og der 
var opbakning til ideen. Gruppen blev opfordret til 
at gå videre med den formelle drøftelse og 
godkendelse på Fællesmødet. Blandt 
diskussionsprojekterne var: 

- Vi har fået tilbudt at kunne bruge 
overskudsjord fra JM´s projekt på 
Dageløkke Ege. Men vi skal have kyndig 
rådgivning om jorden er forurenet og om 
den overhovedet egner sig til projektet. 

 
- Vi skal i dialog med Skeltoften og opnå 

enighed om et projekt 
 

Den samlede pris skønnes til 110.000 til 140.000 
kr.  

Gruppen skal vurdere hvilket budget der er brug 
for i 2014  

 

Fælleshustorvet 

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for 
Fælleshustorvet. Så det er ikke realistisk at gå i 
gang i år.  

Annelise opfordrede til at vi startede med en lille 
model, hvor nogle plantekasser blev fjernet, så 
der blev bedre plads under det flotte valnøddetræ. 
Desuden kunne man indrette pladsen mere 
fleksibelt så der blev flere siddepladser i solskin. 

Det vil i givet fald kræve arbejdskraft ved en 
arbejdsweekend. Gruppen skal i så fald foreslå 
budget for 2014 til opgaven.  

 

Kulturgruppen 

Gruppen har skabt rammer for arbejdet og skaffet 
et budget på 9.000 kr. til forskellige kulturelle 
arrangementer. Det er først og fremmest de 
enkelte bofæller, der har til opgave at udfylde 
disse rammer. 

Vi vil foreslå at budgettet på 9.000 kr. til kulturelle 
aktiviteter fastholdes i 2014 

 

Referat - Steffen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


