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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: 
Tirsdag d. 10. januar 2017 
Tirsdag d. 7. februar 
Tirsdag d. 14. marts 
Tirsdag d. 11. april 
Tirsdag d. 9. maj 
Tirsdag d. 6. juni 
 
Fællesmøder:  
Tirsdag d. 22. november  
Onsdag d. 18. januar 2017 
Torsdag d. 23. februar 
Mandag d. 20. marts 
Generalforsamling d. 25. April 
Onsdag d. 17. maj 
Torsdag d. 15. juni 
 
2016: 
Lørd. d. 3. december Hus 1 
Sønd. d. 4. december kl. 14-18 hus 4 
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 7. januar hus 23 
Lørd. d. 21. januar hus 2 
Sønd. d. 5/2 hus 25 
Sønd. d. 12/2 hus 6 
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. 3. december kl.10 
Stamgruppe 1 
Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
Marckus 
 
 
Fødselsdage: 
 
Erik fylder 72 år 2/12 – stort tillykke! 
 

 
 
 
 
KORKONCERT 
Kære alle! 
Vi synger koncert med vores kor på 
lørdag kl. 16 i Torpen Kapel, Nederste 
Torpenvej 3B, Humlebæk - hvis du 
skulle have tid og lyst. 
 
Kh Lotte og Dan 
 

En lille…. musikreklame 
Nu på fredag kommer min kvartet på 
besøg, spiser med og giver et par 
numre. Mest renæssancemusik, men 
måske også en enkelt julesang eller 
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to. Jeg håber, at nogle bofæller har 
lyst til at lytte med! 
 
Kh. Hans 
 

 
 

Kære familie, venner og bofæller,  

Tirsdag den 20. december 2016 er det 25 
år siden vi blev borgerligt viet i al 
hemmelighed.......  

På denne hverdag - midt i en travl juletid - 
håber vi alligevel, at mange af jer har 
mulighed for deltage et par timer, i en 
morgen tur hen af ’Vores Memory Lane’ 
ledsaget af god kaffe og te og diverse 
tilbehør.  

Vi håber, at vi får brug for mere plads end  

vores eget hus kan rumme, og derfor er 
planen at dække op i fælleshuset.  

En god handling kan ikke gøres for ofte, 
så man ved aldrig om vi kunne finde på at 
fejre 4. juni 2019 også. Ses vi kl 
7:30?........ gi’ gerne et praj hvis du har 
mulighed for at spise morgenmad 
sammen med os.  

 
De kærligste hilsener fra  

Torben   Suzan, 20.december 1991  

 

Hedins træ har det godt 
 
Han hentede det selv, et lille 
egevildskud, i skolehaven på 
Grøndalsvænge Alle´ i år 2000. Det 
blev plantet i Bakkens tunge jord, stik 
vest for hus 5 og er vokset sig pænt 
stort. Det har været suttetræ for 
mange bakkebørn og det fungerer nu 
som skyggetræ for fårene synligt fra 
husene. 
 
Pia Tafdrup beskriver træet så smukt i 
sin digtsamling,  Det drømte træ : 
 
EGETRÆETS EVIGHED 
 
Ikke frugttræers blomster i blæst, 
flyvende skyer i græsset 
 
men en treenighed af fugl og træ og 
majestætisk ro 
 
Regn at spejle sig i for egens lappede 
blade eller nænsom dug 
 
nat og vinterstille, sol og morgenstorm 
 
sølvglimt i det grønne mørke 
 
Rødder griber og lænker jorden med 
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sit netværk 
 
grene strækker sig vidt og ikke mindre 
kaotisk for at åbne mit rum 
 
Fra kronen letter fugle og spredes i 
luften 
 
mosekonebryg skyller op og lægger 
sig om træet 
 
Tabt af syne kaldes det frem i et 
drømmeagtigt skær 
 
vældigere end dets egen 
gråknudrende stamme og krogede 
grene 
 
vældigere end dets hviskende  
 
 
 

 
 
 
hvælving hvorunder de døde findes 
 
historien; den der begyndte som en 
lysende stråle før os. 
 
Hilsen Anne-Lise 
 
 
 

 
 

1. advent på Bakken 2016 

 
 
 
 
 
  
 



4 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Glimt fra Hjørdis´mobil 
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Referat af fællesmøde tirsdag 
den 22. november 2016 
 
Tilstede: Torben og Gerda (Hus 19), Lise 
(Hus 22), Peter (Hus 2), Ole (Hus 7), Mette 
(Hus 24), Sebastian (Hus 1), Erik (Hus 13), 
Flemming (Hus 16), Henrik (Hus 3), Lene 
(Hus 14), Hans (Hus 21), Kim (Hus 8), Hanne 
H. (hus 12), Mikkel (Hus 15) og Christian 
(Hus 6). 

1. Valg	af	ordstyrer	
Sebastian	blev	valgt.	
	

2. Referent	og	tonemester	
Flemming	(Hus	16)	er	referent	og	Mikkel	
(Hus	15)	er	tonemester.	
	

3. Godkendelse	af	dagsorden	
Dagsordenen	blev	godkendt	med	
tilføjelse	af	punkterne	5c)	Køb	af	
hjertestarter	og	6b)	Fremmøde	ved	
arbejdsweekenderne.	
	

4. Godkendelse	af	referat	fra	fællesmødet	
mandag	den	24.	oktober	2016	
Referatet	godkendt	uden	bemærkninger.	
	

5. a)	Beslutning	om	indkøb	af	fladskærm	til	
tv-rummet.	
Ved	fællesmødet	den	24.	oktober	blev	
det	besluttet	at	Mikkel	og	Kim	skulle	
afprøve	den	fladskærm	som	Nanna	ville	
donere.	Fladskærmen	var	analog	og	
skulle	derfor	betjenes	med	2	
fjernbetjeninger.	
Mikkel	og	Kim	har	afprøvet	installationen,	
men	fandt	det	for	kompliceret	til	brug	i	
fælleshuset,	og	undersøgte	derfor	
markedet	for	fladskærme	af	god	kvalitet	
og	med	en	simpel	betjening.	
Valget	faldt	på	en	49”	fladskærm	fra	Hi-Fi	
klubben	til	en	favorabel	pris,	som	de	
købte	og	installerede	i	tv-rummet,	-	i	
forventning	om,	at	der	ville	være	
opbakning	hertil	fra	fællesmødet.	
Beslutningen	blev	godkendt	med	applaus.	

	
b)	Skal	tidligere	bofæller	modtage	
Bakkanalen?	
Redaktionens	forslag	om	at	sende	
Bakkanalen	til	alle,	som	bor	på	Bakken	og	
til	dem	som	ejer	en	bolig	på	Bakken,	de	
midlertidigt	ikke	bebor	blev	godkendt	
med	tilføjelse	om,	at	bofæller	naturligvis	
gerne	må	videresende	Bakkanalen	til	f.	
eks	fraflyttede	børn.	
	
c)	Beslutningen	om	at	indkøbe	en	
hjertestarter	var	truffet	på	et	tidligere	
fællesmøde,	men	det	skulle	undersøges,	
om	vi	evt.	kunne	få	tilskud	til	
hjertestarteren	fra	Tryg-fonden,	samt	
hvilket	mærker,	priser	og	tilbehør	der	
kunne	tilbydes	fra	forskellige	firmaer.	
Ole	har	fået	afslag	fra	Tryg-fonden,	og	
hans	markedsundersøgelse	peger	på	en	
hjertestarter	fra	”Medical	Care”.	
Inkluderet	i	deres	pris	på	22.981,25kr.	
(inklusiv	moms)	er	et	skab	til	indvendig	
opsætning	samt	kursus	for	16	personer	i	
brug	af	hjertestarter	plus	1.500,-	kr.	hvert	
5.	år	til	opfølgningskursus	til	kursisterne.	
Kurset	kan	gentages	for	4.100,-	kr.	(plus	
moms),	hvis	der	er	mere	end	16	der	skal	
lære	at	betjene	hjertestarteren.	
Det	blev	besluttet	at	Ole	bestiller	
hjernestarteren	inklusiv	opsætning	og	
kursus	til	16	personer.	
	

6. a)	Stole,	reservestole	og	møbeldepot	
Erik	fremlagde	sit	forslag.	Der	var	
tilslutning	til,	at	der	anskaffes	flere	stole	
magen	til	de	”plastik	skal-stole”	vi	har	i	
kælderen.	Plastik	stolene	vil	være	en	god	
løsning,	men	det	er	meget	vigtigt,	at	der	
ryddes	op	i	den	del	af	kælderen	der	
bruges	til	møbeldepot.	Kim	undersøger	
om	vi	kan	købe	flere	stole	af	samme	
modet.	
Der	er	endnu	ikke	lavet	forsøg	med	selv	
at	skifte	gjorde	på	træstolene,	men	der	
foreligger	en	overslagspris	på	1.700,-	kr.	
pr	stol.	Stolene	kan	formodentlig	sælges	
for	ca.	400,-	kr.	pr	stk.	som	de	er.	
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Beslutning	om,	hvad	der	skal	ske	med	
træstolene	afventer	kommende	
fællesmøde.	
b)	Fremmøde	ved	arbejdsweekender	
Der	var	enighed	om,	at	det	er	en	fin	
oversigt	vedligeholdelsesgruppen	fører	
over	vores	deltagelse	i	
arbejdsweekender.		
Det	fælles	arbejde	er	en	del	af	
fællesskabet,	og	derfor	vigtigt	at	alle	
deltager	med	de	4	dage	der	er	besluttet.	
Der	er	altid	nogle	opgaver	der	ikke	bliver	
afsluttet	på	arbejdsweekenderne,	-	og	
det	blev	foreslået	at	prøve	med	en	liste	
over	opgaver,	som	de	bofæller	der	
mangler	at	levere,	kan	aftale	med	
vedligeholdelsesgruppen,	at	de	tager	sig	
af.	
Det	blev	også	nævne,	at	dem	der	mangler	
at	levere	kan	blive	skrevet	på	til	flere	
arbejdsdage	næste	år.	
	

7. Nyt	fra	bestyrelsen,	udvalg,	
interessegrupper	op	opfølgning	på	
opgaver	
Det	blev	nævnt	at	en	lampe	i	strædet	ud	
for	hus	21,	brænder	meget	længere	end	
den	øvrige	udendørs	belysning.	
Det	blev	oplyst,	at	lampen	styres	på	en	
anden	måde	end	den	øvrige	belysning,	og	
det	formentligt	har	noget	med	sensoren	
at	gøre.	Mik	ved	muligvis	hvad	der	kan	
gøres.	

8. Eventuelt	
Hanne	H	nævnte	at	arrangørgruppen	til	
3.	søndag	i	advent	påtænkte	et	
”andespil”,	hvor	hovedpræmien	skal	
være	en	økologisk	and.	
Hans	nævnte,	at	tilmelding	til	1.	søndag	i	
advent	er	allerede	nu	på	søndag.	

Referent Flemming 
 


