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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 
Fredag d. 14.11. kl. 16.30-18.30 
Tirsdag d. 9.12. kl. 20.30-22.30 
 
 
 
Fællesmøder: 
Tirsd. D. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
 
 
2014 
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 
Lørd. D. 20. marts Hus 8 
 
Kære alle 
Den sædvanlige service med en samlet 
pakke af dokumenter til fællesmødet er sat på 
stand-by indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge 
at udfylde alle Dans øvrige opgaver så godt 
som muligt, indtil han er frisk igen. 
Kh Lene 
 
Bakkanalen udkommer først mandag 
Den 27. oktober næste gang. 
 
 
 
 
 

 
Rengøring sønd. d. 26. okt. kl. 10 
Stamgruppe 4: 
 
Anne + Kaluka 
Hanne J 
Henrik + Alexander 
Jens K 
Jørgen S 
Lisbet 
Luis + Mateo 
Mette 15 
 
 
Fødselsdage: 
Morten fylder 17 år tirsdag d. 21. oktober 
Kristian Fylder 19 år tirsdag d. 21. oktober 
Jakob fylder 17 år tirsdag d. 21. oktober 
Kirstine fylder 48 år søndag d. 26. oktober 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Tænk 
Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er 
kommet. 
 
Tænk nr. 155, oktober 2014, har testet: BB-
og CC-cremer, Fladskærme, 
Foodprocessorer, Mayonnaiser, 
Flyverdragter, Ultrabooks, Tørretumblere. 
 
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) 
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Bofællesskabet Bakken 2014  

Dagsorden for fællesmøde tirsdag den 21. okt. samt referat fra bestyrelsesmøde den 11. okt. 

 

Referat af  Bestyrelsesmøde lørdag den 11. okt. 

Tilstede: Mette24, Lene, Helge og Bodil 

Fraværende: Sebastian, Dan og Maria 

Punkt 1: Valg af mødeleder: Lene (Bodil skriver referat) 

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  Ok. 

Pkt. 3 – Status vedr. GEF   Kassereren orienterede om status. 

Pkt. 4 – Opfølgning på trivselsdagen.  Flere konkrete forslag fra stamgruppe 3 –

 ”Orientering fra bestyrelsen” flyttes ned efter ”Debat” - se i øvrigt tidligere bilag. 

Bestyrelsen takker for input fra Stamgruppe 3 - og vil hen ad vejen justere 

fællesmødedagsorden på baggrund af dette input. Et ønske om et cafemøde om 

trivsel den 2. november foreslås afholdt enten som et efter-fællesmad-møde eller 

i f.b.m. fællesmødet, således at vi ikke har to cafemøder i november. 

Pkt. 5 – Nyt om gården Mik orienterede om status for vandskade-reparationen: 

Forsikringen dækker det meste af reparationen som tidligere nævnt – 

Bofællesskabet skal kun betale for en fugtmembran i gulvet. Forsikringen har 

accepteret vores oplæg, og budgettet ser ud til at holde. Lejligheden ventes dog p.t. 

dog først at være indflytningsklar 1. januar, hvis det går efter planen. Mik 

undersøger ligeledes mulighederne for evt. skimmelsvamp-test.  

Ang. evt. gårdsalg: Mette 15 har indsendt diverse materiale til kommunen og vi 

afventer nu det videre forløb. 

Pkt. 6 – Forberedelse af cafe-møde den 23. november om 

vedligeholdelsesgruppen samt ansvarslisten Bestyrelsen samler input og kommer 

med et oplæg. 

 Pkt. 7 – Revision af hussalgsproceduren 

Evalueringsgruppen (Kirstine, Sara og Torben, 10) arbejder på et oplæg til næste 

bestyrelsesmøde i november med henblik på fremlæggelse på Fællesmødet den 

20. november. 
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Dagsorden til fællesmødet den 21. okt. kl. 20-22.  

(Vi satser på at slutte senest kl. 22) 

• Velkommen. 

 

• Valg af ordstyrer 

 

• Valg af referent 

 

• Godkendelse af dagsorden 

 

• Godkendelse af referat  

 

Beslutning:  

• Forslag: Udskiftning af altaner i hus 17, 20 og 21 

Debat: 

 

• Sætningsskader i hus 15s gavlmur - vurdering 

•  

Forslag fra Bestyrelsen: Nedsættelse af Jubilæumsgruppe, som skal planlægge 

og arrangere næste års 35 års jubilæumsfest på Bakken. 

• Forslag fra Fælleshus-torvs-gruppen  

 

• Forslag fra Fælleshusgruppen om renoveringsplan 

 

• Nyt fra alle udvalg og orientering fra bestyrelsen: KUN HVIS DER ER NYT 

 

• Eventuelt 


