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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:. 
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 17/3 kl.10 - 
stamgruppe 2:  
Sebastian + Sille 
Johanne + Katrine 
Mik 
Arne 
Mette  
Henrik 
Ditte + Bjørk 
 

  
 
Fødselsdag på Bakken:  
Onsdag den 13/3 fylder Lene 58 år - op 
med flaget og tillykke    
Lene inviterer på et lille glas vin/saft og chips 
på sin fødselsdag fra kl.16-18 i hus 14. 
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Behandling og tilsåning af 
Landbrugsjorden: 
Beslutningsforslag til næste fællesmøde. 

Tilbud fra Lars på behandling og tilsåning 
af: 
Opgravet høsletområde, ca. 6.500 m2  
Intakt stribe langs den vestlige trampesti, 
ca. 500m2. 
Opgravet del af fårefold, ca. 3000 m2. 
Intakt del af fårefold, ca. 2000 m2. 
Opgravet stribe gennem sydlig ende af 
fårefoldene indtil fodboldbanen, ca. 200m2. 
Det er p.t. uafklaret, om arealet  omkring 
samlebrøndene kan bearbejdes, før de er 
færdigetableret. Hvis ikke reduceres det 
samlede areal med op til 500m2. 
 
De ca. 1,2 ha gennemkøres to gange med 
stubharve og et antal gange med 
fjederharve. Herefter evt. gødskning samt 
tilsåning. 
 
Budget:  
Jordbehandling og tilsåning: 6- 7000 kr. 
(afhængig af nødv. antal gennemkørsler)  
Hertil anslået udgift til frø: 3.500 kr i.m. 
Der tilsås primært med frø af danske, 
hjemmehørende frøplanter. Ved valg af 
frøblandinger prioriteres mangfoldighed og 
herlighedsværdi fremfor højest muligt høst - 
og græsningsudbytte. Af samme grund 
gødes kun meget lidt, eller slet ikke.  
Høsletareal og fårefold foreslås tilsået  med 
ekstensiv græsfrøblanding + urteblanding til 
får og heste.  
Striben langs trampestien foreslås  tilsået  
som florastribe med maximalt islet af 
blomstrende urter. 
Arbejdet udføres når jorden er køreklar. 
Formentlig engang hen i april måned. På 
arbejdsweekenden i marts renses området 
for sten, større end en knyttet barnehånd. 
Inden tilsåning skal området igen renses for 
sten.  

Medmindre jordvarmeentreprenøren rydder 
for efterladte kampesten, inden jorden skal 
bearbejdes, foreslår vi at hyre Lars til at 
fjerne stenene med sin frontlæsser mod 
ekstrabetaling. Der er indtil videre afmærket 
21 stk. Udgiften foreslås refunderet i 
jordvarmeentreprisen.  
 
Hvis der kan sås tidligt, og græsset 
kommer hurtigt i vækst, kan vi måske håbe 
på et høslet hen over sommeren. I 
vækstsæsonen indtil høslet skal der af et 
par omgange fjernes grov ukrudt som 
tidsler og gråbynke.  
 
/Lene, Mikkel, Erik 
 

Natur-almanakken:  
Pors blomstrer før løvspring. Se de fine 
purpurfarvede hunrakler.De små gulbrune 
hanrakler kan bruges til snaps. Lad 1 
håndfuld friskplukkede hanrakler og 1 dl 
snaps trække 1 uge. Essensen skal 
lagres ½ år. 

 
Måske er det tid til at eksperimentere på 
snapsefronten? – til en våd og festlig bakkeaftenJ  

 

Tillæg til forslag om belysning på P-
plads: 
Til beslutning på næste fællesmøde 
 
I tilknytning til energnisternes forslag om 
anskaffelse af ny TEMA pullert  til 
supplering af belysningen på P-pladsen, 
foreslås: 
 

• At der indkøbes pullert med E27 fatning. 
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• At medfølgende klar plastskærm udskiftes 
med opal glasskærm, svarende til øvrig 
belysning på P-plads (er anskaffet). 
• At de to høje pullerter foran fælleshuset 

flyttes op til den trejde pullert foran volden 
langs hus 18-20 (Miks idé) 
• At de to lave pullerter (ny + udskiftet ved 

stien til hus 20-21) flyttes ned foran 
fælleshuset. 

 
Motivering: at bevare ensartet belysning på 
P-pladsen bedst muligt, og at få samlet de 
tre forhøjede pullerter bag en vold, hvor de 
ikke blænder ind i husene.  
 
Argumentation for valg af E27 fatning til 
udskiftelig LED pære fremfor 12w 
indbygget LED. 

 
Samtlige de fagfolk, jeg har forhørt mig hos, 
anbefaler  E27 fatning. Af flere grunde: 

• Med E27 fatning er man frit stillet m.h.t. 
valg af lysstyrke og kvalitet. 
• Udviklingen af LED pærers holdbarhed og 

lyskvalitet går stærkt. Holdbarheden er 
p.t. på 20.000 t.  
• Armaturer med E27fatning kan forsynes 

med dæmperskærm mod blænding. 
• Indbygget LED tåler ikke 

afdæmperskærm p.g.a. høj 
varmeudvikling (energispild?) 
• Indbygget LED tåler af samme grund 

antagelig ikke skærm af tykt glas ( mit 
gæt) 
• Indbygget LED er følsom overfor fugt og 

støv.  
• Sliddele på indbygget LED holder halvt så 

længe som selve lysdelen (50.000 timer) 
• En vis procentdel af de indbyggede 

drivere har det med at stå af efter kort tid. 
• Der skal elektriker til hver gang drivere 

o.a. skal udskiftes. Det bliver dyrt.  
 
/Erik 

 
Kode på TV i fælleshuset: 
Kære naboer, 
Grundet en tendens til at børnene ender 
oppe foran fjernsynet i fælleshuset, uden 

at have aftalt det med deres forældre, har 
jeg sat en kanallås på samtlige kanaler. 
Når i gerne vil se TV i fælleshuset skal i 
derfor trykke "home" knappen for at 
komme ind i menuen, trykke på 
udseende, trykke på kanallås, indtaste 
koden (vores postnummer) og vælge 
"fra". Når I er færdige med at se TV må I 
gerne slå det "til" igen, på samme måde. 
Mvh. Anders 
 
Rene vinduer:  
Hvis du også har brug for nypudsede 
vinduer – har Karen Sofie og jeg – 
tidligere brugt en lokal og grundig mand 
og søn. 
Jeg vil gerne organisere med nøgler mm 
for dem der ikke er hjemme.  
Skriv en mail – så vender jeg tilbage med 
dag og prisJ 
/Johanne 

 
 
Forvarsel om oprydning i østlængen: 
Traditionen tro skal der ryddes op i 
østlængen op til kommende 
arbejdsweekend.  
 
Med varsling allerede nu, skulle der være 
rimelig tid til at få bragt større effekter af 
vejen, inden Søren og jeg går igang med 
oprydningen.  
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I længeværkstedet er det planen at få 
monteret nogle meter lagerreol, som Søren 
har været så venlig at donere.  
Der vil derfor ikke længere være plads til 
bl.a. opbevaring af OLE E.P’s efterladte 
altandøre samt bistade og køle/fryseskabe.  
 
I sommer/vinterrummet skal der bl.a. 
skaffes mere plads til fælles murergrej og 
materialer. Vi vil derfor bede om, at bl.a.  
cykelanhængervogn til børn, fire dæk til vw 
samt div. cykler og møbler, der fylder op på 
gulv og fælleshylder fjernes. Og ikke mindst 
det tonstunge bilsæde, som igen ligger frit 
på gulvet. Nu må det altså væk, tak.  
 
Vi giver nærmere besked, inden vi med 
hård, men retfærdig hånd, begynder at 
sætte private effekter ud på gårdspladsen 
til afhentning eller skrotning. 
 

Må vi minde om vores beslutning om, at 
gulv og fælleshylder i østlængen ikke er til 
permanent opbevaring af private effekter. 
Ting skal nemt kunne flyttes, så vi kan 
komme til vores hylder. Dæk skal enten 
placeres på egen hylde eller på loftet.  
 
/Søren og Erik 

 
Energnist-møde:  
Blot en reminder om Energnist-cafe-møde 
søndag 17.03 kl 15.00 

//Vel mødt 
 
Sang på Bakken:  
Kære bofæller, 
Vi trænger til at synge. Og vi trænger til at 
få opdateret Bakkens  
sangbog med yndlingssange fra alle 
vores nyeste familier, og til at få  
luget ud i dem, vi aldrig synger. 
 
 
 

Derfor: 
Hvert Bakke-hjem indsender et eller flere 
forslag til sange, de gerne  
vil have med i Bakkens sangbog anno 
2019, gerne mindst et forslag pr.  
familiemedlem. Det skal gøres på mail til 
XX (mailadresse) eller i hus  
x’s postkasse senest 25. marts. Johanne, 
Dan og Anne-Dorthe sorterer,  
udvælger og sætter det hele op til en fin 
sangbog. 
 
Samtidig arbejder vi på at lave en 
hyggelig sangaften, evt. suppleret  
med diverse andre musikalske indslag fra 
bofæller og andre venner af  
Bakken. Det skal der nok komme mere 
information om. 
 
Kærlige hilsner Johanne, Dan, Anne-
Dorthe  
 
Tænk fra februar 2019: 
Ligger nu i tidsskriftholderen over 
postkasserne. 
  
Få adgang til resultater på Tænks 
hjemmeside www.taenk.dk  
Brugernavn hus24@bf-
bakken.dk Password 3050 
  
  
Kort om indhold.  
  
Tænk KUN digitalt: Det er muligt at 
spare 5 kr. pr md. – dvs. 60 kr. om året 
hvis vi alene har adgang til Tænk digitalt. 
Jeg læser bladet - men hvor mange af jer 
læser bare på nettet eller bruger apps? 
  
Fejl på kasseboner i supermarkeder. Du 
har ret til varen til den pris som står skiltet 
- med mindre den er åbenlyst forkert og 
butikken har bevisbyrden. Tænk skønner 
at der er 3% fejl på boner - og penge at 
spare ved at checke bonen. 
  
Fiskeolie Anbefales ikke længer som 
forebyggende mod hjertesygdomme, der 
er dog stadig set forebyggende effekt i 
forhold til ex. Leddegigt. 
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EU landes webshoppe må ikke længere 
prisdifferentiere ud fra hjemland og der er 
2 års reklamationsret.  Men det anbefales 
at læse shoppens betingelser nøje og 
være obs på 1. sproglige fejl og skæve 
priser, 2. Alt for billige mærkevarer, 3. 
Mangelfulde eller falske firmaoplysninger, 
4. Mistænkelige betalingsmuligheder.  
  

Kompensation ifm. Forsinket fly: Du 
har ret til mindst 250 euro hvis du 
ankommer mere end 3 timer for sent til 

destinationen. Det gælder dog ikke 
omstændigheder flyselskabet ikke har 
kontrol over – ex. Strejke. 
  
Der er test af bl.a. Printere, elektriske 
tandbørster, anti virus til mobiler, cykel 
lygter, fiskeolie og læbepomader. FT 
tænk app. Indeholder testresultater. 
  
2018 Dumpede produkter: cykelstole, 
autostole, solcremer, cykellygter, pesto 
og flyverdragter.

  https://taenk.dk/om-
os/aarsberetninger/aarsberetning-
2018/dumpet-produkter-test-2018	
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Dagsorden for Ekstraordinært fællesmøde 
tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 

 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
 
2. Referent og tonemestre 
Det er hus 25’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 
Det er hus 26 st.'s tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan 
komme.  
 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
 
4. Godkendelse af referat  
Godkendelse af referat af fællesmødet torsdag den 19. februar udsættes til næste 
ordinære fællesmøde 
 
 
5. Punkter til beslutning. 
 a) Endelig godkendelse af byggeprojektet på gården, se vedhæftede PDF filer 
 
 
6. Eventuelt 
 
 

 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
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Bilag A 

Noter fra byggeudvalget  
 

Byggeudvalget har nu godkendt de sidste tegninger fra gårdens ejerforening, så der nu 
kan indkaldes til ekstraordinært fællesmøde, gerne om 8 dage, mandag den 11. Marts. 
Punktet skal tages på som beslutningspunkt, der afslutter behandlingen af byggeprojektet. 
 
Den eneste uddybning til tegningerne er, at saddelkvistene mod nord beklædes med zink, 
hvilket var et spørgsmål, der ønskedes besvaret fra sidste fællesmøde. Øvrige stillede 
spørgsmål skulle nu fremgå tydeligt af tegningerne. 
 
Der henstilles til, at hvis der mod forventning fortsat skulle være spørgsmål vedr. 
byggeprojektet, at disse stilles direkte til ejerforeningen på mail inden fællesmødet, så de 
kan besvares ligeledes på mail, inden fællesmødet.  
 
Tegningerne fremsendes til dig med næste mail. 
 
På vegne af byggeudvalget. 
 
Bh. Helge (midlertidig sekretær) 
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