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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 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. 14. maj 
Tirsdag d. 11. juni 
 
Fællesmøder i 2019:  
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
 
Torsd. d. 2. maj Litt.grp. kl.20.15 
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) 
Torsd. d. 23. maj massage i tv-rum 
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 5/5 kl.10 - 
stamgruppe 6  
Tine & Victor, hus 1  
Anne og Kaluka, hus 3 
Dan, hus 4  
Christian & Jacob, hus 6  
Kim, hus 8  
Dorthe, hus 11  
Johan & Walter, hus 20  
Lise, hus 22 
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
I den kommende uge fylder Rasmus 13 
år den 30. april, Tine 35 år den 1. maj og 
August fylder 7 år den 4. maj.  Hip-hip-
hurra og stort til lykke til jer J 
 

   
 
Ny e-mailadresse 
Kære bofæller, jeg fik ny mail for en 
månedstid siden, da jeg skiftede computer. 
Det er ikke noget problem, hvis I sender 
mailen til hus 24, kassereren, bestyrelsen 
osv., for Lise har forlængst ændret adressen i 
systemet, MEN hvis I bruger min private mail-
adresse, skal I slette den gamle e-mail-
adresse og erstatte den med min nye 
gmail: metteiversen43@gmail.com 
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Ellers får jeg den ikke, for jeg har ikke lavet 
videresendelse fra den gamle, da der var så 
meget rod med den. 
Hilsen Mette 
 
Nye knive er i hus 
Kære alle, de 2 sæt knive  + ekstra 
udskærerknive til særlige lejligheder er nu i 
hus.  
Der vil være ét sæt fremme ad gangen i 
knivblokken.  
Når knivene trænger til at blive slebet, 
udskiftes de med et sæt nyslebne knive. 
  
Vigtig daglig vedligeholdelse: 
Giv kniven en tur med strygestålet inden 
brug.  
Vask op i hånden, tør af og placer kniven i 
knivblokken umiddelbart efter brug. 
Strygestål indkøbes ved lejlighed. Indtil da 
har jeg udlånt et Zwilling strygestål.  
Vh 
Erik 
 
Nedlæg bofællesskabet! 
I mangel af bedre får I dette foto fra 
arbejdsweekenden – det symboliserer, at der 
virkelig blev ryddet ud i de gamle sager i 
kælderen. Et af fundene var en ganske 
interessant skrivelse fra ejendomsmægler 
Peter Wassard fra 1991 – Nana læste citater 
op under kagespisningen lørdag – og et af 
citaterne var en opfordring til hurtigst muligt at 
ophøre med bofællesskabet, for der er ingen 
mennesker, som vil købe hus dens slags 
steder!!! Det er en virkelig underholdende 
skrivelse. 
Dejligt er det, at vi er her endnu – også efter 
weekendens udsmidning ;) 
Lene 
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Fællesmøde BF bakken, 11.04.19 kl. 20 
 
1. Sebastian (hus 3) valgt til ordstyrer. 
2. Hus 25 er referent. 
3. Erik bemærker, at punkt 6b bør være en præsentation, ikke et debatemne, da der ikke foreligger 
et oplæg. Punktet kan derfor ikke komme til afstemning næste gang. 
Er godkendt. 
 
4. Ingen bemærkninger. Det er godkendt. 
 
5.a Flemming orienterer. 2 brønddæksler er tildækkede: Kommunen forlanger de kommer frem. Der 
foreslås at hyre en entreprenør til dette. Endvidere forslag om ændring af buskadset ved ”Skeltoften 
/ Hus 1”. Mere debat om landskabet ved ”Skeltoften / Hus 1”. 
Afstemning: ingen imod. 
 
5.b Der diskuteres hvornår, det er sikkert at køre med maskiner på marken. Det er tidligst sikkert at 
køre til efteråret. 
Afstemning: Det skal udføres, når entreprenøren siger, det er sikkert. Der accepteres et beløb på 
14.000 dkr samt det løse. 
 
6.a El-stander til El-biler ved Arne. 
Debat om pricippet for financieren. 
Mik og Arne vender tilbage med revideret forslag, herunder grave-planen. 
Der varsles flere extra-ordinære møder, da jordvarme-projektet skal i gang til juni. 
Der opfordres til input til Mik og Arne. 
 
6.b Louise og Eva præsenterer mundtligt idegrundlaget for 1. sals TV-rummet. 
Der foreslås følgende: ”arbejdspladser” ind i 1. salen, en pointering af ”børne-funktionalitet”; gulvet 
på hele 1. salen bør være ens; bekræftelse af standen af muren ved skårstenen før vedligeholdelse. 
Gruppen vender tilbage med et egentligt udkast samt budget. 
Gruppen kan købe madrasser inden for 5000kr. 
 
7. intet 
 
Efter bedste evne, jacob 
 
 
 


