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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 
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. 9. april 
Tirsdag d. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Torsd. d. 11. april – ekstraordinær 
Torsdag d. 25. april (GF) 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookninger:. 
Fred. d. 26. april massage i tv-rum 
Søndag d. 5. maj 2019 
Fred. d. 10. maj massage i tv-rum 
Lørd. d. 11. maj hus 19 
Sønd. d. 12. maj hus 7 
Fred. d. 17. maj hus 14 
Lørd. d. 18. maj hus 5 
Mand. d. 20. maj hus 14 (kl.8-13) 
Lørd. d. 25. maj hus 3 
Fred. d. 31. maj hus 22 
Lørd. d. 1. juni hus 22 
Onsd. d. 19. juni hus 21 

Lørd. d. 31. aug. hus 14 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Torsdag d. 24. december hus 21 
 
Søndagsrengøring den 14/4 kl.10 - 
stamgruppe 5  
Der er ingen rengøring 1. Påskedag 
den 21/4.  
Anders & August, hus 1  
Anne-Lise, hus 5  
Ole, hus 7  
Helge, hus 9  
Lisbet, hus 13  
Hjørdis, hus 16  
Eva & Thor, hus 18  
Katrine & Richard, hus 26st  
 

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
Ole har fødselsdag den 8. april og fylder 
77 år. Lise har fødselsdag den 10. april 
og fylder 71 år, og Eva har fødselsdag 
den 12. april. Og i påskeugen fylder Dan 
69 år den 16. april, Louise fylder 46 år 
den 20. april og den 23. april fylder Kim 
58 år. Stort til lykke til jer alle J 
 

   
 
 
OBS: Bakkanalen udkommer ikke 
søndag den 21. april 2019. 
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Hængepartier 
 
Kære Bofæller, 
Sikken skøn arbejdsweekend vi havde sidst. 
Hyggeligt, effektivt og der blev kræset om os 
- tusinde tak fra alle os til alle jer. 
 
Snart nærmer sig næste arbejdsweekend, 
som er d. 26-27.4. 
 
Som tidligere annonceret skal der ordnes 
meget i kælderen for at gøre klar til 
jordvarmen og så skal shelteret selvfølgelig 
blive færdigt. Samtidig er der en række 
hængere fra sidste weekend, som vi skal 
søge at samle op på. 
 
Alle, som har forslag til opgaver må meget 
gerne skrive til vedligeholdelsesgruppen 
snarest, så vi kan få planlagt weekenden 
bedst muligt, så den kan blive lige så 
vellykket som sidst. Mange tak. 
 
Bedste hilsner, 
Vedligeholdelsesudvalget 
 
Orientering fra akustikgruppen 
  
Vi har nu haft besøg af akustiker Anders 
Gade, som har besigtiget hhv. spisesal og 
boldrum i fælleshuset. 
Han har foretaget målinger af 
efterklangstiden i begge rum, og det er ikke 
så underligt, at vi føler os generet af støjen. 
Den gode nyhed er, at der er muligheder for 
at reducere denne efterklangstid. Den mest 
effektive løsning er at ændre beklædningen 
af lofterne. I boldrummet kan også arbejdes 
med andre absorbenter såsom gardiner. 
Vedlagte rapport kommer med oplæg til 
forskellige muligheder for dette. 
Det er akustikudvalgets hensigt at arbejde 
videre med dette og præsentere et forslag på 
kommende fællesmøde. 
  
Med venlig hilsen 
Akustikgruppen v. Jørgen, Mikkel og Tine 
 

Absurd historie 
 
Så er der nyt på programmet for læseheste 
og bogfinker! 
Hyggeligt skal det ikke være, så vi kører 
videre med de dysfunktionelle familier, 
omend i en mere absurd udgave denne gang. 

"Harpiks" af Ane Riel kan også fås på Mofibo. 
Vi mødes os gyser over bogen torsdag d. 2. 
maj kl. 20.15. 
Mænd er også velkomne! 
Kh Tine 
 

 
 

Anslået udgift til reetablering af 
landbrugsjorden 
Til ekstraordinært fællesmøde d. 11.4 
Hermed revideret budget på baggrund af 
debatten på sidste fællesmøde samt 
efterfølgende afklaring af spørgsmålet om 
kampestenene.  
Anslåede udgifter jv. beslutningsoplæg til 
fællesmødet d. 20.3. Priser incl. moms:  
Jordbehandling og tilsåning: 7.500 - 8.750 kr.  
Frø, anslået: 3.500 kr  
Kampesten, anslået 2 timer á 600kr: 1.500kr. 
Budget ialt: 12.500 - 13.750 kr 
Bemærkning 
Der ligger 12-13 kampesten tilbage på 
marken efter arbejdsweekenden, som end 
ikke Søren Super Stærk kunne bære ud. 
Ifølge Mik tolker Vejleby kontraktens ordlyd 
således, at de kun har ansvar for at fjerne 3 
af stenene. Resten må vi så enten klare selv 
eller få Lars til at fjerne mod timebetaling. 
Lars’ traktor vejer 4 ton mod Flemmings 6,5 
ton tunge rendegraver. Jeg foreslår derfor at 
vi hyrer Lars til at fjerne alle kampesten i 
forbindelse med jordbehandlingen.  
I forhold til Vejleby, vil jeg mene, at vi med 
fotodokumentation, bør kunne forhandle os til 



 

3 
 
 

kompensation for flere end 3 sten. Desuden 
at vi bliver kompenseret for mit arbejde med 
sikring af de oversvømmede samlebrønde: 
mindst 3 timer + materialer. Et arbejde som 
Vejleby var kontraktmæssigt forpligtet til; men 
aldrig fik udført som ellers lovet.  
Erik 

 
Fælleshusets skotrender og 
skorstensinddækning 
Forslag om gennemgang og evt. udbedring. 
For et par uger siden gjorde en stamgruppe 
opmærksom på, at der var løbet en del vand 
ind ved skorstenen i TV-rummet. Måske der 
allerede er sat noget i gang desangående. 
Jeg ved det ikke, men går ud fra at der i hvert 
fald bør ske noget nu, hvor rummet åbenbart 
står foran en større renovering.  
Så længe jeg mindes, er der under særlige 
vind og vejforhold trængt vand ind langs især 
skotrenden over spisesalen. Sidst, problemet 
med vandindtrængning blev skudt til hjørne, 
var i forbindelse med snakken om de tærede 
tagrender. Da en bofælle imidlertid 
konstaterede at skotrenderne var konstrueret 
af tykkere materiale end tagrenderne, og at 
de endnu ikke var gennemtærede, endte den 
der. Om det så er selve konstruktionen, der 
er årsag til, at der alligevel trænger vand ind, 
ved jeg ikke. Men vi bør vel få en fagmand til 
at se på det. I hvert fald får vi nok ikke 
forsikringen til at dække for råd og svamp, 
hvis vi bare lader stå til i én uendelighed.  
Jeg vil hermed opfordre til at der bliver taget 
initiativ til at få fælleshusets inddækninger og 
skotrender undersøgt og evt. udbedret. Og 
foreslår desuden at der i 5årsplanen 
prioriteres et passende beløb til dette vigtige 
vedligeholdelsesprojekt.  
Erik 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forår i grusbunken! 

 
Foto: Anders. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


