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Indlæg til Bakkanalen: 

Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 

Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på den store kalenderen i 
fælleshuset. 
 

Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
 
Fællesmøder:  

Tirsdag d. 22. november  
 
 

2016: 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. 24. december hus 26a 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Fred. d. 30. december hus 15 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 

 
2017: 
Lørd. d. 25. februar hus 26C 
Sønd. d. 26. marts hus 15 
Lørd. d. 29. april Hus 14 
Sønd. d. 30. april hus 15 
Lørd. d. 13. maj Hus 7 
Sønd. d. 14. maj Hus 21 
Lørd. d. 10. juni Hus 1 
Lørd. d. 17. juni Hus 21 
Tirsd.d.26.december Hus 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rengøring sønd. d. 6. november kl. 10 
Stamgruppe 3 
Anne-Lise 
Brigitte + Sofia 
Erik 
Inge + Ditte 
Kim + Sara 
Lene + Kristian + Marie 
Mik 
Peter 
Torben M 
 
 
Fødselsdage: 
 
Henrik fylder 58 d.6.11 
Steffen fylder 65 d.6.11 
 

 
 

 

Fra en 50-årig 
 
Det blev en dejlig fredag aften i 
fælleshuset! Endnu en gang tak til alle, 
der bidrog og var med. Jeg gik hjem med 
en dejlig følelse og et skønt uldent 
tørklæde, som jeg har fået af jer alle 
sammen. Nu kan vinteren bare komme 
an! Tak! 
 
Kærlig hilsen Kirstine 
 

 

Kære bofæller! 
Jeg spiller glad og gerne til en lille sang 
før eller under maden. Men af hensyn til 
min mentale og fysiske forberedelse (bl.a. 
medbringelse af noder), vil jeg sætte stor 
pris på, at blive adviseret i god tid, og 
senest et kvarter før spisetid. 
Kh Dan 
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Kære Alle 
  
Her er et par billeder fra 
fredagsmiddagen, hvor der var skøn 
musik. 
  
Dog var den for høj får nogle og dette 
blev løst som i ser på billederne. 
  
”Generationer mødes.” ville jeg kalde det. 
  
Kh Hjørdis 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Bofællesskabet Bakken 
 
 
Referat af fællesmøde mandag d. 24. oktober 2016 
 

Tilstede: Peter (Hus 3), Lise (Hus 22), Hanne H. (Hus 12), Henrik & Maria (Hus 3), Mette 
(Hus 24), Sebastian (Hus 1), Flemming (Hus 16), Torben og Gerda (Hus 19), Helge (Hus 
9), Nana (Hus 25), Annelise (Hus 5), Lene (Hus 14), Kim (Hus 8), Luis (Hus 23), Hans 
(Hus 21). 
   
1. Valg af ordstyrer  

Sebastian valgt 

 
2. Referent og tonemestre  

Mikkel (hus 15) er referent, Lene (hus 14) er tonemester 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
4. Godkendelse af referat af fællesmødet torsdag d. 22. september 2016  

Godkendt. Ole Sejrs kommentar omkring jordvarme sendes videre til energnisterne mhb på 
senere større debat omkring jordvarme.  

 
5. Punkter til beslutning.  

 
a) Saras forslag vedr. fejring af 10-års fødselsdage  

Forskellige holdninger kom frem: Man bør have kaffe når man kommer (bl.a. Kim, Hanne, 
Peter). Det bør være op til den enkelte familie at afgøre hvordan en 10 års fejring skal 
foregår (bl.a. Sebastian, Helge, Annelise, Mette, Luis).  
Det besluttedes at runde fødselsdage, herunder 10- årsdage, fejres med fællesang (som det 
også fremgår af Bakkens traditioner (se hjemmesiden)). Men at man, som altid, til enhver tid 
kan frabede sig fællessang, eller være bortrejst.       

 
6. Punkter til debat  

 
a) Mikkel fremlagde forslag om fladskærm i fælleslokale.  

Nana: har en fladskærm hun gerne vil donere !, men det har en digital box og to 
fjernbetjeninger. Luis: vi kan ligeså godt få en god skærm med det samme. Sebastian: Kan vi 
bemyndige IT-gruppen til at sørge for at vi finder en god løsning og at vi indtil videre sørger 
for at Nanas fjernsyn sættes op.  
Det besluttedes at Mikkel sætter Nanas fjernsyn op og at Kim installerer det og at vi derefter 
ved næste møde beslutter hvad der skal evt skal investeres i.    

 
b) Lene fremlagde at flere tidligere Bakkeboere stadig modtog bakkanaler og at nogle, som ikke 

længere gjorde ønskede dette.  Holdningen, at det kun var en ejere og beboere af huse der 
burde modtage Bakkanalen blev fremlagt (Peter, Sebastian, Annelise, Kim, Hanne H.). Men 
også at alle burde kunne modtage såfremt de ønskede (Helge). Redaktionen af Bakkanalen 
formulerer et forslag til næste fællesmøde.  

 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver  

 
a) Orientering fra fåregruppen ved Mette  

Mette fremlagde økonomien i fåregruppens regnskab. Hun sender det ud til alle huse snarest 
(da AV-udstyret desværre ikke fungerede). Hun henviste derudover til hvad der allerede var 
sendt ud af information og vedtagelser (se fællesmødebakkanal).  
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Maria: kan underskuddet på fåreholdet nedbringes? Mette: Der budgetteres med et 
underskud, og indtil videre har fåreholdet mindre underskud end det budgetterede. Maria: 
Kan vedligeholdet nedbringes. Mette: ja hvis fåregruppen får fliser under høhækken, kan 
høet skrabes væk løbende således at det ikke skal fjernes som et´ lag til en 
vedligeholdelsesdag.   

 
8. Eventuelt  

Flemming fremlagde en status på svelleprojektet. Der udtryktes bekymring for at børn ved et 
skred kunne komme til skade. Flemming: kan sætte et bånd op som afspærrer skråninger. 
Ellers går projektet fremad, men kommunen har dog ikke fået hentet svellerne i den takt vi 
havde håbet. Kloakbrønde kan hæves af kommunen som en mindre opgave. Desværre er 
det ikke muligt at få jorden fra nabobyggeriet pga. af en høj pris, samt regler for jordtransport 
og salg.    
Nana: Kom til fest i fælleshuset på fredag aften ! 
Maria: Husk at ryd op i børnenes plastiklegetøj i strædet ! 
Maria: Det er ikke tilladt at parkere biler ved gården eller på gårdspladsen!. Hanne: der er før 
blevet påkørt børn ved gården. Der var bred enighed om at man kun parkerer på Bakkens 
parkeringsplads. Hans påtager at gøre bilejere der parkerer her opmærksom på at det er 
vedtaget ikke at parkere her.  

  
Referent: Mikkel 
 
 


