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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 

Kalender 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: 
 
Fællesmøder: 
Søndag d. 29. nov. 1. søndag i advent Stamgrp. 5 
Søndag d. 13. dec. 3. søndag i advent Stamgrp. 6 
Torsdag d. 31. dec. Nytårsaften Stamgrp. 1 
 
2015 
Lørd. d. 28. november Hus 23 
Fred. 25. december Hus 10 
Lørd. D. 26. december hus 4 
Søndag den 27.dec 2015 Hus 7 
Tirsd. D. 29. december Hus 11 
 
2016 
Lørd. D. 23. januar Hus 2 
Lørd. d. 30. januar Hus 23 
Lørd. D. 6. februar hus 25 
Lørd. d. 13. februar hus 25 
Fred. D. 20. februar Marie hus14 
Lørd. d. 27. februar Hus 26, 1. 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Lørd. d. 2. april Hus 3 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. d. 24. december hus 25 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 6 . dec. kl. 10 
Stamgruppe 1  
 
Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
Marckus 
 
Fødselsdage: 
Erik fylder 71 år onsd. D. 2.december 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
Olivenoliebestilling 
 
Senest nu på tirsdag - se sidste uges 
Bakkanal. 
 
Hans 
 
 
Gammel brændeovn? Skrotpræmie! 
 
Har I en gammel, forurenende brændeovn? 
Så er der mulighed for at få skrotpræmie. Se 
her: 
http://mobil.dr.dk/smartphone/#artikel/nyhede
r/regionale/trekanten/video-lavine-af-
braendeovnsejere-soeger-skrotpraemie 
 
Hans 
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Ingen er en ø 

Ingen er en ø i bofællesskabet 

Bofælleskabet er ingen ø i Humlebæk 

Humlebæk er ingen ø i Fredensborg 

Fredensborg er ingen ø i Danmark 

Danmark er ingen ø i Europa 

Europa er ingen ø i verden… 

…og sådan kan man blive ved i det uendelige 

…så stem Ja den 3. december 

Kh. 

Ole 

 

 

Vedligeholdelsesgruppen  
  
Kære Bofæller, 
Vedligeholdelsesgruppen vil gerne være sikre 
på, at vi forstår vores bemyndigelse og 
ansvarsområde rigtigt, så vi kan planlægge 
arbejdsweekenderne herefter.  
 
Det er vores opfattelse, at der skabes størst 
arbejdsglæde blandt bofæller, når der er 
visse frihedsgrader i udførelsen af opgaver, 
ligesom vi trives bedst med, at alt ikke skal 
planlægges og aftales i detaljen.  
 
Vi ønsker derfor, at Fællesmødet drøfter og 
bekræfter, at Vedligeholdelsesgruppen kan 
planlægge arbejdsweekender ud fra følgende 
principper:  
 
* Større og/eller permanente ændringer 
drøftes på fællesmøde. Det kan fx være 
fældning og beskæring af træer, udtynding og 
rydning af bevoksninger, nedrivning af 
bebyggelse og skure, omkostningstunge 
opgaver som ikke er akutte mv. 
 
 * Løbende vedligeholdelse samt mindre 
og/eller midlertidige ændringer planlægges af 
Vedligeholdelsesgruppen. Desuden nye 
vedtagne projekter i samarbejde med evt. 

projektgrupper. De bofæller, som løser 
opgaven vejledes efter behov, men har visse 
frihedsgrader i udførelsen alt efter hvad der 
viser sig relevant under arbejdsweekenden.  * 
De bofæller/grupper som har ansvarsområder 
har tilsvarende ansvar for at melde ind til 
Vedligeholdelsesgruppen senest 6 uger før 
en arbejdsweekend, såfremt de ønsker at vi 
prioriterer ekstraordinære opgaver i relation til 
et bestemt ansvarsområde. Det kan fx. være 
maling af gulv i kælderen, flytning af tunge 
genstande mv. Vedligeholdelsesgruppen 
udsender en reminder om dette forud for 
arbejdsweekenderne. 
 
* Alle bofæller har ansvar for at forholde sig til 
deres deltagelse i en arbejdsweekend 
indenfor fristen - både at melde til og fra, så 
Vedligeholdelsesgruppen ved hvor mange 
hænder vi har.  
 
* Vedligeholdelsesgruppen prioriterer blandt 
indkomne opgaver, fordeler mandskab og 
udpeger sjakbajs til de forskellige opgaver. 
Bofæller kan naturligvis komme med forslag 
hertil.  
 
* Senest 3-4 dage forud for en 
arbejdsweekend udsender 
Vedligeholdelsesgruppen oplysninger om 
bemanding og arbejdsopgaver  
 
Vedligeholdelsesgruppen sørger for at 
nødvendigt materiel og materialer til løsning 
af opgaverne er fremskaffet. 
 
Vi håber, at I forstår vores bemyndigelse og 
ansvar på samme måde som os  
 
Alle gode hilsner,  
Vedligeholdelsesgruppen 
 v Eva Secher Mathiasen 12.9.15 
 


