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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: 
Tirsd. D. 12. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
Lørd. d. 16. april Hus15 
Lørd/sønd.16. og 17. april ekstra Arbejdsweekend 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Sønd. d. 24. april Hus 21 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Lørd. d. 21. maj Hus 4 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 10. september hus 26A 
Lørd. d. 24. september hus19 
Lørd. d. 29. oktober hus21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 10. april kl. 10 
Stamgruppe 5  
 
Kirstine + Esther 
Lise 
Lotte 
Ole S 
Sebastian + Sille 
Nana + Hugo 
Søren (26st) + Birk  
Mikkel, Kamma og Rasmus 
 
Fødselsdage: 
Eva fylder 38 år tirsd. D. 12. april 
Dan fylder 66 år lørd. 16. april 
 
 
Tillykke 
 

 
 
Bakkelam 
 
Mæ, si'r det lille lam, 
mor, jeg fryser, jeg vil hjem! 
Mæ, si'r det store får, 
vent, til aftenklokken slår, 
så skal du nok komme hjem, mæ! 
 

 
Billede: Marckus 
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Forslag til fælleshustorvet 
 
Forberede belysning ved ny adgang  
Sidste vinter henlå den sydlige adgang til 
fælleshustorvet som regel totalt mørkelagt 
omkring spisetid. Forsøg på at bane sig vej 
mellem borde og div. efterladenskaber på 
torvet kunne være noget af et hasarderet 
foretagende. 
 
Nu har vi så fået en solidt belagt adgang, 
som rigtig mange af os kommer til at bruge. 
Også om vinteren, hvor den vel bliver 
sneryddet. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at 
nogen på et eller andet tidspunkt vil bede om 
at få etableret belysning ved overgangen fra 
strædet. I det mindste nogen af os ældre, 
gangbesværede bofæller med nedsat 
nattesyn. Så hvorfor ikke få lavet de 
nødvendige forberedelser nu - inden 
færdiggørelse af græsplæne, 
brostensbelægning ved valnøddetræ og 
kantning af flisesti. 
 
Jeg har foreslået det tidligere. Senest på mit 
oplæg til sidste fællesmøde. Men selvom 
flisegangen nu er omlagt og forlænget, vil jeg 
alligevel mene, at der forholdsvis nemt kan 
trækkes et kabel fra samlingen ved hjørnet af 
tumlesalen, under flisestien, gennem 
udgravningen ved valnøddetræet og over til 
den nye adgang. Trelederkablet har vi. Der 
ligger 30- 40 meter i fyrkælderen. 
 
Bredere belægning ved trappe til stræde.  
Jeg tror vi vil stå os rigtig godt ved at få øget 
bredden af den noget smalle 
brostensbelægning med knap en meter, så 
der kan placeres et bord eller to. Uden at 
blokere passagen fra trappen, og uden at 
bordene kommer til at stå halvvejs ude på det 
bulede græsareal. 
 
Jeg er udmærket klar over, at det allerede var 
på tale sidste søndag, og at det blev droppet 
på grund af tidspres. Men, men - en ny 
weekend står for døren, og om der bliver lagt 
ekstra brosten her mod lidt færre ved 
valnøddetræet må næsten komme ud på et. 
Den afsatte plads til "sladrestenen" kan 
sikkert godt bære at blive reduceret lidt. Og 
den planlagte udfyldning med brosten i 
græshjørnet mellem stræde og nordsiden af 
flisegangen er vel noget af det, der allerbedst 
kan vente. 

Summa summarum. 
 Der skal graves lidt ekstra. Noget af det skal 
evt. fyldes i udgravningen ved valnøddetræet. 
Til gengæld skal der ikke graves og bruges 
brosten i denne omgang på nordsiden af 
flisestien. Hvis det alligevel kommer til at 
knibe med de indkøbte brosten, ligger der en 
pæn bunke på materialepladsen. 
 
OBS.   
Reminder om nedgravet EL- kabel under 
tidligere plantekassse fra hjørnet af tumlerum 
til strædet overfor hus 6.  
 
Erik 
 
 
 
Vandforsyningen ved stuehusgavlen 
 
Vand til fårene:  
 Sort slange, koblet sammen med slange i 
jernrør, der stikker op af jorden. Vær venlig 
ikke at skille sammenkoblingen ad. 
 
Reserveforsyning til får m.m.: 
Gul slange, der stikker op af jorden. Er ført 
over til vandhane udvendigt på hesteskuret.  
Er p.t. Ikke i brug. Vær venlig ikke at klippe 
slangen over. 
 
Begge vandhaner på stuehusgavlen er ved at 
være defekte. Den ene kan ikke åbnes.  
Den anden bliver mere og mere vanskelig at 
lukke.  
 
Jeg foreslår at vi snarest får udskiftet de to 
haner. Er det en en VVS opgave eller noget 
vi selv gør? 
 
Erik 
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Dagsorden  
Generalforsamlinger Grundejerforeningen Bakken og B akken I/S 

Torsdag den 28. april 2016 kl. 20.00 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af referent 
 
3. Formandens beretning 
 
4. Regnskab 2015 (vedhæftet indkaldelsen pr. mail) 
 
5. Budget 2016 (vedhæftet indkaldelsen pr. mail) 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2016 
 
7. Vedtagelse af fordelingsprincipper for varmeanlæg, varme og vand 

Bestyrelsen foreslår uændrede principper 
 

8. Vedtagelse af tidsfrister og gebyrer 
Bestyrelsen foreslår uændrede tidsfrister og gebyrer 
 

9. Konfirmering af 5-årsplanens samlede finansieringsbeløb (1.106.653 kr.) 
og fastlæggelse af økonomiske rammer for de enkelte delprojekter 
 

10. Indkomne forslag 
 

11. Valg af formand og kasserer 
Ole genopstiller til formandsposten. Mette genopstiller til kassererposten 
 

12. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter 
Lene og Maria stopper som bestyrelsesmedlemmer. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer (Sebastian og Lise) genopstiller. 
Jørgen genopstiller som suppleant 
 

13. Valg af ekstern revisor og interne kritiske revisorer 
 

14. Eventuelt                                    

Derefter vin og ost ... 
Vel mødt – bestyrelsen 
Bakken 7. april 2016 
 
 
 


