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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. 
 
Arrangementer 
Arbejdsweekend 7.-8.4 
Arbejdsweekend 5.-6.5 
Arbejdsw. Light 26.-27.5* 
Skt. Hans 23.6, stg. 6 
Arbejdsweekend 25.-26.8 
Trivselsdag 15.9, stg. 1 
1. advent 2.12, stg. 2 
3. advent 16,12, stg. 3 
Nytårsaften 31.12, stg. 4 
* Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves 
frokost eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver 
levering af pizza, og der stilles drikkevarer frem 
 
Bestyrelsesmøder i 2018: 
6. marts 
10. april 
8. maj 
29. maj 
 
Fællesmøder i 2018:  
21. marts 
GF 25. april 
14. maj 
12. juni 
 
2018 – bookninger: 
Lørd-sønd. 10-11. marts hus 6/barnedåb 
Lørd. d. 17. marts hus 14 
Sønd. d. 18. marts fra kl.12 hus 26st. 
Lørd-sønd. d. 14-15. april hus 18 
Lørd. d. 21. april hus 7 
Lørd.-sønd. d. 28.-29. april hus 7 
Torsd. d. 10. maj hus 2 
Lønd. 7. juli hus 15 
Lørd. d. 18. august hus 3 

Lørd-sønd. d .1-2. september hus 21 
Lørd. d. 27. oktober hus 23 
Lørd. d. 3. december hus 3 
Mand. d. 24. december hus 25 
Tirsd. d. 25. december hus 10 
Onsd. d. 26. december hus 4 
Lørd. d. 29. december hus 11 
 
2019 – bookninger: 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
 
Søndagsrengøring den 11. marts kl.10 
ved stamgruppe 3 
Peter, hus 2  
Marckus, hus 5  
Karen-Sofie, hus 8  
Suzan, hus 10  
Erik, hus 13  
Charlotte & Esther, hus 15  
Hanne, hus 17  
Luis & Mateo, hus 23  
Nana & Hugo & Topper, hus 25 
 
Fødselsdage:  
Vi venter stadig.… 
 

 
 
Udskiftning af køleskab 
Apropos de mange mails i ugens løb om det 
defekte køleskab, så har Torben undersøgt, 
hvad et nyt, prof. skab kan erhverves for og 
peger umiddelbart på et skab i samme 
standard og størrelse som det nuværende til 
kr. 35.000,-inkl. moms. Jeg har konfereret 
med Torben og aftalt som følger:  
Søren har en kontakt, som måske kan levere 
et tilsvarende skab med en betydelig rabat, 
og den mulighed undersøges først på ugen, 
hvorefter Torben rundsender, hvilket skab de 
to foreslår, og bofællerne får et par dage til at 
kommentere forslaget, hvorefter det 
indkøbes. Leverandøren sætter op og 
borttager det gamle. 
Ole 
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Arbejdsholdet til gulvreparation  
På den nyligt opsatte oversigt over 
bofælleindsatsen vedr. gulvreparation i 
fælleshuset lørdag den 27. januar har der 
indsneget sig et par fejl, fordi jeg endnu ikke 
har leveret en oversigt til 
vedligeholdelsesudvalget.  

Det være hermed gjort: Hele dagen deltog 
Peter, Anne-Lise, Sara, Arne, Erik og 
undertegnede, men Mikkel deltog en halv 
dag. Hans var forhindret grundet den 
sportsskade, han har døjet med. 
Ole 
 

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Typografier 
1. Niveau = Punktliste 

Grøn bold 21 pkt

2. Niveau = Punktliste 

Sort bold 18 pkt

5. Niveau = 

14 pkt

Arbejdsweekend 
7. og 8. April

Kære bofæller 

Årets første arbejdsweekend nærmer sig og vi har derfor sat tilmeldingslisten 

op på bagsiden af opslagstavlen. 

I må meget gerne begynde at tilmelde jer. I kan tilmelde jer samtlige 

arbejdsweekender således at i allerede nu har styr på hvilke dage i skal på 

arbejdsweekend og vedligeholdelsesudvalget har styr på hvornår vi kan 

planlægge hvilke opgaver til. 

Fokus for den første arbejdsweekend: 

● Svelle projektet færdiggøres

● Hovedrengøring i fælles hus

● Handyman opgaver eks. reparation af bænke 

● Diverse gartner opgaver

● Vand til fårene hvis det kan nås. 

Der havde været et ønske om at rykke den 1. arbejdsweekend  grundet gartner 

arbejde. Vedligeholdelsesudvalget har dog valgt af fastholde de oprindelig satte 

datoer, da der er mange vigtige opgaver der sagtens kan løses i april herunder 

færdiggørelse af svelleprojekt og hovedrengøring. Desuden er der både en 

ordinær arbejdsweekend den 5. – 6. Maj og en opsamlings arbejdsweekend 26. 

-27. maj –hvor der er plads til gartner og beskærings opgaver. Den sidste 

tænkes gennemført som en arbejdsweekend ”light” uden frokosthold og 

børnepasning,  men der vil blive arrangeret  let bespisning udefra. 

Mvh Vedligeholdelsesudvalget
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Humlebæk får et kulturhus 
Kære bofæller, som I kan se af nedenstående 
opslag, så får Humlebæk nu et kulturhus i det 
gamle posthus ved stationen. 
Det er et projekt, som har været i støbeskeen 
i flere år og en af dem, der har været meget 
aktiv, er vores egen Jørgen.  
Både han og Maria er nu i bestyrelsen for den 
nye forening, som har gjort et godt forarbejde 
og været medvirkende til, at Fredensborg 
Kommune nu stiller huset til rådighed for 
borgerne i mindst 2 år. 
Vi håber, at I alle vil være med til at fylde 
huset med spændende kulturelle aktiviteter 
de kommende år.  
Derfor er I hermed inviteret til åbent hus på 
lørdag den 10. marts fra kl.11-14, hvor huset 
lægger rum til en kunstudstilling, sang og 
musik, børneaktiviteter og en mere officiel 
åbning med politikere og tale fra bestyrelsen. 
Kom og fortæl/skriv hvad huset skal bruges 
til, og kom og se, hvordan posthuset ser ud 
bag kulissen – I får jer helt sikkert en stor 
overraskelse, for det er et kæmpe hus med 
rigtig mange spændende rum og en 
fantastisk lukket gård, som er oplagt til 
udekøkken, gokart-kørsel eller noget tredje ;) 
Vi ses. 
Kh Lene (medlem af støttegruppen). 
	

	


