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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 kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
Energnist-cafe-møde 17.03 kl 15.00 
Arbejdsweekend 30-31/3 
Arbejdsweekend 27-28/4 
*Arbejdsweekend light 25-26/5 
Sankt Hans 23/6 (stamgrp. 1) 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1 advent (stamgrp. 3) 
3 advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
* Light-weekenden er en weekend, hvor frokosten bliver 
levering af fx pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. marts 
Tirsdag d. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 20. marts 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger:. 
Onsd. d. 6. marts massage i tv-rum. 
Lørd. d. 9. marts hus 23 
Fred. d. 15. marts kl. 9-12 hus 6 
Lørd. d. 16. marts hus 1 
Onsd. d. 20. marts massage i tv-rum 
Lørd./sønd. 23. + 24. marts hus 3 
Lørd. d. 6. april hus 23 
Sønd. d. 7. april hus 1 

 
Søndag d. 5. maj 2019 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Sønd. d. 12. maj hus 7 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Tirsd. d. 24. dec. hus 20  
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger:. 
Torsdag d. 24. december 2020 
 
Søndagsrengøring den 10/3 kl.10 - 
stamgruppe 1:  
Lotte 4 
Hanne 12 
Lene + Marie 14 
Jørgen 17 
Sara + Sebastian 23 
Søren 26, st 
 

  
 
Fødselsdag på Bakken:  
Øv, ingen  i denne ugeJ  
 
Julen 2020 (!): 
Kære fæller, 
Som så mange andre er vi velsignede 
med en stor familie. Dén fejrer vi jul med 
hvert andet år – og næste gang er 2020. 
Derfor har vi booket fælleshuset til 
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juleaften næste år. Det må vist siges at 
være i god tid, og måske endda også lige 
i overkanten af først-til-mølle-princippet. 
Så hvis det karambolerer med nogle af 
jeres fremtidige planer, må I lige sige til, 
så vi kan finde en løsning. 
KH Hus 21 
 
Marken: 
Én meter dyb vandgrav med udstabile 
kanter. Yderst mod vest ved offentligt 
tilgængelig trampesti.  
/Erik 
 
Markering af marksten, større en vi kan 
håndtere med håndkraft. Lad venligst 
tentorpælene stå. Der er foreløbig 18 af 
slagsen. 
/Erik 

 
 

 
 
Forårsklargøring af landbrugsjorden 2: 
Lars’ anbefalinger og bud på 
omkostninger.   
 
Vi har lidt over 1 ha. landbrugsjord, der 
skal bearbejdes og tilsås. Jorden skal 

harves to gange med stubharve, efterfulgt 
af gennemkørsler med almindelig harve 
indtil terrænet er tilstrækkelig jævnet. 
Herefter evt. gødskning, samt tilsåning og 
tromling. 
 
Den uberørte stribe langs trampestien 
mod vest omlægges i samme omgang. 
Eventuelt også den opgravede stribe 
gennem sydenden af fårefolden, så 
området kan blive klar til hegning her i 
foråret. Det er p.t. uafklaret, hvornår 
arealet omkring de ufærdige 
samlebrønde kan reetableres. 
 
Arbejdet udføres engang hen i april, når 
jorden er køreklar. Forinden skal området 
renses for sten, større end en knyttet 
barnehånd. Inden tilsåning skal området 
igen renses for sten.  
 
Udgiften til selve jordbearbejdningen vil 
ligge i omegnen af 5- 6000 kr., afhængig 
af hvor mange gange der skal harves, og 
om vi beslutter os for at gøde. Hertil udgift 
til frø og evt. gødning.  
 
Anslået frømængde 30-40 kg (hellere for 
meget end for lidt).  
Anslået gødningsmængde ca. 200 kg (vi 
har 150 kg liggende i længen).  
 
Mikkel, Lene og jeg udarbejder oplæg til 
beslutning på næste fællesmøde, bl.a. 
vedrørende valg af frøblandinger, 
gødskning eller ej og arbejdsopgaver i 
relation til arbejdsweekender.  
/Erik 
 
Pakke: 
Jeg har fået bekræftelse fra Post 
danmark på, at jeg har fået leveret en 
pakke i tirsdags (Printerpatroner - så lille 
pakke) men den er ikke at finde hverken 
ved hus 10 eller postkassen og området 
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deromkring omkring i fælles huset.  
 
Nogen der er stødt på den?  
/Torben 10 
 
 
Sanct Hansbål på søfolden: 
Så er der grønt lys til at komme af med 
ophobet kvas og grene i hjørnet af 
søfolden. En hegnspæl markerer centrum 
for en bålbunke, der i takt med at søen 
trækker sig tilbage, kan følge efter om 
nødvendigt. 
 
 Da pladsen ikke er ubegrænset derude, 
bliver vi nødt til fra start at beflitte os på at 
bunke kvaset højt op omkring 
markeringspælen. Den der med bare at 
tippe trillebøren af foran bunken, den går 
bare ikke her.  
 
Placeringen byder som sagt på nogle 
udfordringer, som det hedder på nydansk; 
men mon ikke vi klarer også det.  
 
Først og fremmest: Lågen skal lukkes 
efter hvert  besøg, så hestefolket ikke 
behøver at tjekke, hver gang hestene 
lukkes ud på søfolden.  
 
Bunken skal holdes i tilstrækkelig afstand 
af indhegningen, så vi ikke brænder 
pælene af, når det går løs til Sct. Hans.  
 
Bålområdet skal desuden hegnes af fra 
græsningsarealet, så hestene ikke 
begynder at lege skjul i grenværket.    
 
Efter Sct. Hans er det pinedød 
nødvendigt at Sct.Hansgruppen 
organiserer fælles oprydning/oprensning 
af området, så brandtomten kan 
regenerere, inden vandspejlet stiger til 
efteråret. 
/Erik 

 
Koncert i KulturStationen 
Har I ikke lyst til at komme til jazzkoncert i 
KulturStationen på fredag den 8. marts 
2019 med Byens Big Band?  
KulturStationen er åben fra kl. 18.00 og 
man er velkommen til at medbringe sin 
aftensmad. Food Station tilbyder også 
salg af en koncertmenu. Drikkevarer kan 
købes på stedet. Selve koncerten starter 
kl. 20.00. 
  
 
Enighed:   
Gårdens ejerforening og byggeudvalget 
har her til aften afholdt møde vedr. den 
endelige godkendelse af byggeprojektet. 
Der er nu enighed om de sidste detaljer 
og processen frem mod den endelige 
godkendelse på et ekstraordinært 
fællesmøde er sat i gang. Med opbakning 
fra ejerforeningen og byggeudvalget 
igangsættes derfor det forberedende 
arbejde med saddelkvistene mod nord og 
taskekvisten mod syd. Skulle den 
endelige godkendelse mod forventning 
ikke blive vedtaget må vi naturligvis 
reetablere. 
 
26stuen/26 1.sal 
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Natur-almanakken: 
Bogfinkehannen begynder at øve sig på 
sin sang: ”Det det det det kan jeg da 
si´lisså tit det ska´være”. Først i april 
synger han rigtigt igennem. 
Viben er kommet til Bakken... 
 

 
 
 
 
 
Paris -68 ? 
Nej, såmænd Bakken -19. 
Der er krummer i de unger.  
Lover godt for fremtiden.  
 

 
 
 
 

Arbejdsweekend:  
Så nærmer årets første arbejdsweekend 
sig!  
  
Den næste arbejdsweekend er den 30-31 
marts.  
  
Der er hængt tilmeldingslister op i 
fælleshuset, hvor man kan skrive sig på 
for hele året.  
  
Deadline for at skrive sig på den 
førstkommende arbejdsweekend er 27. 
marts.  
  
Vi glæder os til at se jer 
  
Med venlig hilsen 
Vedligeholdelsesudvalget 
 
Fastelavn 2019: 
Tak for en festlig eftermiddag stamgruppe 
6. Kaptajn Klo og kineseren spillede op til 
march. Kokken, havfruen, tigeren, 
sildenJ, skeletdrengen, kunstneren, 
julemanden, katten, borgfruen, kokken, 
blæksprutten, pingvinen og fotografen (og 
dem jeg ikke har fået med) fik givet 
tønderne tæsk. 
Tak til Lise for himmelsk bagværk. 
Heja fra Johanna (i svensk langrends 
version) 
 
 
 
 
 


