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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:  
Torsd. d. 9. Maj – ekstraordinært møde 
Mandag d. 20. maj 
Tirsdag d. 18. juni 
 
2019 – bookinger: 
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, konfirmation 
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 (kl.8-14) 
Lørd. d. 17. aug. Hus 18 
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 12/5 kl.10 - 
stamgruppe 1  
Lotte, Hus 4  
Torben, Hus 10  
Hanne og Morten, Hus 12  
Lene og Marie, Hus 14  
Jørgen, Hus 17  
Torben, Hus 19  
Christian og Bjørk, Hus 21  
Sara og Sebastian, Hus 23  
Søren, Hus 26st  
  

  
 
Fødselsdage på Bakken:  
 
Vi må vente på mere sol og fødselsdage i 
uge 20... 
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Hej Hej, 
 
Her er lidt fra dagens sæbebils-trabadser: 
 
Holdet bestod af Villy, Sebastian og 
Samuel, som tog anden pladsen på 
“Hajen fra Bakken”. 
August var på et hold som tog tredje 
pladsen. 
Mega stærkt!! 
 
Et virkeligt vellykket arrangement i 
Landsbyen i dag, med popcorn, pølser og 
brød, kage, øl, saftevand og den bedste 
stemning racer stemning. 
 
Der blev gået til stålet, med styrt, defekter 
og alt andet hvad der høre til et rigtigt 
racerløb.  
 
Vi har fået stafetten til næste år, hvilke 
jeg personligt ser meget frem til.  
 
På vores kølerhjelm stod der Spet 
(speed) - Win - Nr 1 
Sådan!!!  
Kh Søren 
 
 
 
Bogklub: 
 
Næste bogklub er d. 13.6. Kl 20. 
Vi læser ”KRAFTEN ”af Naomi 
Alderman 

ALLE ER VELKOMMEN  
 
 
Fælles møde torsdag: 
 
Kære Bofæller  
I indkaldes hermed til ekstraordinært 
fælles møde den 09.05.2019 kl 20:00 
vedrørende ladere til elbiler. 
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Natur-almanakkken: 
Nu ankommer nattergalen fra sit 
vinterkvarter i tropisk Afrika. Den 
uanseelige drosselfugl gør vores 
sommernætter til et eventyr med sin 
sang. Den synger både nat og dag – men 
om dagen drukner dens sang i forårets 
store fuglekor. 
Nu blomstrer hægen, med hvide duftende 
blomster i lange klaser. Hægen kaldes 
også for Majtræ. 
 

 
 

 
Koncert torsdag kl. 19 
NKK Hallen, Nivå 

SIGURD OG DANMARKSHISTORIEN 

Copenhagen Phil går sammen med én 
af Danmarks mest folkekære 
entertainere – Sigurd Barrett – og 
inviterer hele familien på en festlig 
musikalsk tidsrejse for store og små. 
Det sker med en koncertrække, hvor 
den anerkendte entertainer formidler 
Danmarkshistorien live. Med Sigurds 
vanlige humoristiske fortællestil og 
med masser af musik og sangnumre 
føres børn og voksne gennem hele 
vores forunderlige fælles historie.  
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Dagsorden for Ekstraordinært Fællesmøde 

torsdag den 9. maj 2019 kl. 20.00 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Referent og tonemestre 
Det er hus 1’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er 
hus 2'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 det ekstraordinære fællesmøde den 11. april 2019 
 
5. Punkter til debat 
a) Infrastruktur for el-biler på Bakken v. Mik og Arne (se vedhæftede oplæg) 
 
6. Eventuelt 
 

 
 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
 

 


