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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: 
Rettes til efter sommerferien 
Tirsdag d. 12.8. kl. 20-22 (for Helge er ikke startet 
på dans endnu) 
Fredag d. 19.9. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 7.10. kl. 20.30-22.30 (ligger tidligt pga. 
efterårsferien) 
Fredag d. 14.11. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 9.12. kl. 20.30-22.30 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 16. august Hus 18 
Sønd. d. 17. august Hus1 
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. 20. september Hus 16 (navnefest) 
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 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
2015 
Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 
 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 17. august kl. 10 
Stamgruppe 2: 
 
Anne Gerd + Naja 
David + Simon 
Elva 
Flemming 
Helge 
Mikael + Kristian 
Sara + Sebastian 
Steffen + Victor 
Suzan 

 
Fødselsdage: 
Sebastian fylder 40 år torsd. d. 14. august 
Hans fylder 49 år fred. d. 15. august 
Anne fylder 40 år mand. D. 18. august 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
OBS spisning i børnerummet i den 
kommende uge 
 
Kære bofæller 
 
Stamgruppe 1 har i dag gjort rent i fælleshuset. 
Der var lidt at se til, dels efter sommerferien, dels 
efter gulvafslibning. Vi har gjort en ihærdig indsats 
for at komme i gang med at flytte ind i spisesalen 
igen.  
Jeg har været i Stark og i Fog Byggemarked, men 
ingen kunne levere 4-500 filtdupper her og nu. 
Heller ikke engang 100. Og i givet fald ville det 
have været til en meget høj stykpris. Stamgruppe 
1 har derfor besluttet, 
 
- at vi spiser  i børnerummet i den kommende 
uge. Vi har stillet borde og stole klar til de første 
40-40 stk 
- at det smukke nye gulv er spærret af i de 
kommende dage, indtil vi får filtdupper hjem 



 2 

- at der kommer besked ud, når vi er klar til en 
fælles duppe-indsáts, så der kan blive klar til Eva 
og Christians velkomst-tjuhej på lørdag.  
Måske fredag aften? 
 
Husk: det nye gulv er især sårbart over for vand, 
og selv små dråber, der efterlades lige nu, kan 
give grimme, varige pletter. Fremover højst lidt 
aftørring/pletrens med en klud, sprøjtet med lidt 
vand. 
 
Hvis nogen vil gøre en indsats for at skaffe de 
rigtige filtdupper hjem i store mængder, kan man 
kontakte Erik. Jeg har fået anbefalet at kontakte 
firmaet Carl Rasch i Kokkedal. Mik har fået 
anbefalet IKEA. 
 
Gode søndagshilsner 
 
Anne-Dorthe 
 
 
 
 
Fællesmøder 
 
Kære bofæller! 
På grund af ændret bestyrelses-sammensætning 
har vi flyttet bestyrelsesmøder og dermed også 
frister for materiale til fællesmøder i 2. halvår. 
Datoerne og tidspunkterne for selve 
fællesmøderne er uændrede. Vi vedhæfter en 
revideret ( er forsvundet her i sommer, 
redaktricen) fællesmøde-kalender for 2. halvår, og 
den er også hængt op på opslagstavlen i 
fælleshuset.  
Pbv Kh Dan 
 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. 
 
Tænk nr. 152, juni 2014, har testet: Cykelhjelme, 
Solcremer, Rugbrød, Opvaskemaskiner, 
Ismaskiner, Autostole. 
 
Bofæller der ønsker at se nærmere på 
resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og 
skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. 
 
Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på 
Tænks hjemmeside, går man ind på 
www.taenk.dk og skriver 362015 i feltet 
’brugernavn’ og 3050 i feltet ’password’. 
 
De bedste hilsner 
Mette (15) 
 
 

Rønnebærtræ foran hus 10 
 
Prøv at se træet foran hus 10, det ser sygt ud. Er 
det nogen der har ideer til hvad der kan gøres ? 
 
Suzan 
 
 
 
Arbejdsweekenden d. 30-31.august   
 
Foruden sædvanlig vedligeholdelse af 
fællesarealer, småreparationer m.m., kunne nogle 
af følgende særlige arbejdsopgaver være 
relevante denne gang. 
 
Male vinduer på nordsiden af fælleshuset. 
Brandsikre entre´ i stuehuset. 
Renovere nogle Aaltostole. 
Lovliggøre el.-installationer i TV rum. 
Lave ny indgang til gårdens depotrum. 
Bygge kasse til vintergrus. 
Bygge nyt fåreshelter. 
Opdele fårefolde med nyt hegn. 
Montere lys på høloftet. 
Beskære pil langs svellemuren 
 
Vi får ikke mulighed for at behandle 
arbejdsweekenden på fællesmøde inden den er 
planlagt; men kan jo gå og summe lidt; mens vi 
venter på tilmeldingerne. 
 
Har du opgaver, som du mener bør prioriteres /på 
listen, så hiv lige fat i Erik eller Arne. 
 
Prioriteringen af opgaver vil dels ske ud fra hvor 
akutte de er, dels ud fra hvilke kompetencer vi har 
til rådighed.  
 
Vi satser på, at Niels bliver tværgående 
koordinator begge dage; men ISIS har forsøgt at 
afskære kommunikationen. 
 
Tilmeldingsliste, forslagsliste og oversigt over 
resterende arbejdsdage er hængt på 
opslagstavlen. ’ 
Det vil lette vores arbejde en del, hvis alle 
bofæller melder til eller fra inden deadline. 
 
Sidste frist for bindende tilmelding:  
Søndag d. 10.8 kl. 14.00 
Arne og Erik 
 


