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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 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
Sang og rødvin fredag d. 17. jan 2020 
Fastelavn 
Sankt Hans  
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Onsd. d. 13. nov hus 21 (børnerum 9-17)  
Lørd. 16. nov hus 26 st. 
Fredag d. 22. nov. massage i tv-rum 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Sønd. 24. nov. hus 18 
Lørd. d. 30. nov. Hus 21 (kl 8-14) 
Fred. d. 6. dec. massage i tv-rum 
Tirs. d. 24. dec. Hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Lørd. d. 25. januar hus 2  
Lørd. d. 14. marts hus 18  
Lørd. d. 21. marts hus 14 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 

Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
Næste rengøring søndag den 17. 
november kl. 10 er 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:  
I denne uge fejrer Lotte sin 62-års fødselsdag 
den 11. november, Torben M. fejrer sin 56-
års fødselsdag den 15. november og dagen 
efter den 16. november fejrer Søren sin 41-
års fødselsdag.   
Hjertelig tillykke til jer. 
 

 
 
2020-kalender  
Der er nu indkøbt ny 2020-kalender til 
fælleshuset. Husk at overføre dine bookinger 
af fælleshuset fra Bakkanalen. 
Kh Dan 
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Tømning af fryser 
Kære bofæller 
Det nye lammekød kommer her i november 
måned d. 23, så fælleshusfryseren skal 
tømmes og rengøres inden. 
Dvs. at I skal hente jeres private ting fra 
fryseren SENEST lørdag d. 16. november kl. 
12!! 
Og husk det nu :-). 
Kh 
Karen Sofie 
 
Dagsordenforslag 
Kære bofæller 
Da mange af børnene heroppe efterhånden 
er ved at nå en alder, hvor de formentlig 
kommer til at have deres egen 
smartphone/tablet, tænkte vi at det ville være 
en god idé at tage en debat omkring hvordan 
vi som bofællesskab ønsker at forholde os til 
brugen af disse i fælleshuset. Diskussionen 
har, så vidt vi ved, været oppe før, men da vi 
er flere nye bofæller heroppe og da der som 
sagt er en stor børneflok på vej ind i 
smartphone/tablet-alderen, tænkte vi det 
kunne være en god idé at debattere emnet 
igen. 
Kh. Anders og Tine, hus 1 
 
TV på storskærm 
Hej Alle,  
I lang tid har vi haft problemer med at få TV 
kanaler op på projektor i FH-et.  i dag har jeg 
undersøgt det lidt dybere (og nørdet!) og 
fandt et par fejl både med indstillinger i Blue 
Ray afspiller/tuner men også med 
kabelforbindelsen fra 1. sal.  
Nu virker det! Så giv den endelig gas !😉 
 
Til fremtidens brug: Netværk indstillinger fra 
Yousee kan findes her:  
https://kundeservice.yousee.dk/tv/opsaetning/
indlaes-tv-kanaler/samsung/art   
 
Jeg skal nok printe siden ud og lave et bilag 
til vores eksisterende vejledninger (som ligger 
permanent i skuffen under BR afspilleren).  
På Hi-fi Klubbens vegne,  
Luis 
 
Efterlysning af løsdele 
Kære bofæller,  
Er der mon en af jer, der ved en fejl har fået 
vores Magretheskål med hjem fra 
postrummet i fælleshuset? Jeg stillede den  
 

ude på den lille reol i postrummet søndag 
eftermiddag ved en 16-tiden og glemte alt om 
den. Da jeg ville tage den med hjem mandag 
aften, var den pist væk (og heller ikke til at 
finde i køkkenet).  
 
Det er den ‘store’ fra et standard-sæt dvs. 
den har et volumen på 3 liter. Den er pastel 
mintgrøn i stil med den kæmpe Magretheskål 
der står nede i fælleshuset. Den er et kært 
eje, så vi håber meget på at få den hjem 
igen.  

 
Desuden er Richards termojakke fortsat ikke 
kommet hjem til os, efter den forsvandt under 
fællesspisningen tirsdag den 17. september. 
Så hermed en venlig reminder til alle, om at 
få kigget en ekstra gang hjemme i 
gemmerne :-)  
Kh.  
Katrine 
 
Rockaften 
Hvis du trænger til at røre danseskoene eller 
bare vil høre fed rock, så spiller jeg og mit 
orkester Slyboots på lørdag d. 16/11 i 
Kulturstationen her i Humlebæk. Der er 
mulighed for at få et måltid mad inden vi 
spiller. Billetter til mad og/eller musik kan 
købes her:  
https://www.place2book.com/da/choose_ticke
t_sales_workflow?seccode=3x0xubkftl  
Hvis det 'bare' er koncerten, kan man også 
købe billet ved indgangen. Der er åbent for 
spisning fra kl. 18, og vi starter med at spille 
ca. kl. 20.  
Kh Dan  
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Så er vi klar til at etablere 
interessegruppen: Bakkens elbiler 
Nu har vi fået strøm på den første el-billader 
på Bakken. 
Ifølge vores beslutninger på fællesmødet skal 
den delvist kollektive ladeløsning drives af en 
interessegruppe, som dels skal sikre at 
Bofællesskabet får sit udlæg tilbage og dels 
håndtere den del af økonomien, som skal 
betales af brugerne. 
 
Formelt set er hus 14 den eneste bruger lige 
nu, men da andre huse er mere eller mindre 
tætte på at anskaffe sig en el-bil, og derfor 
kan have interesse i interessegruppen, vil vi 
gerne invitere til et stiftende møde i 
interessegruppen. 
Her vil vi foreslå, at alle for en engangssum 
på 300 kroner kan melde sig ind i 
interessegruppen og få indflydelse på driften 
af den fælles ladeløsning. De 300 kroner 
trækkes fra indskuddet, den dag man vil have 
adgang til en lader. 
 
Hvis du blot gerne vil høre nærmere om 
interessegruppen, er du også velkommen til 
det stiftende møde, uden dog at få indflydelse 
på gruppens drift. 
 
Det stiftende møde i interessegruppen er 
tirsdag den 26. nov. kl. 20.00 i fælleshuset. Af 
hensyn ti lkaffe og kage må du gerne melde 
til os, hvis du kommer. 
KH Lene og Arne 
 
 
Besøg fra boligforening i Ringsted 
Onsdag den 20. november kommer en lille 
delegation af bestyrelsesmedlemmer og 
direktører fra DAB i Ringsted, som gerne vil 
se og høre om vores el-bils løsning.  
Alle boligforeninger med mere end 10 p-
pladser skal senest i 2025 installerede el-
bilsladere, og derfor er der pludseligt kommet 
interesse for vores løsning, som Clever 
angiveligt anbefaler, som den mest visionære 
i hvert fald på Sjælland.  
Kh  
Arne 
 
 

 
 
Hvad gør du, når du får besøg af gæst 
i el-bil? 
Hvis du får besøg af en gæst i en el-bil, så 
har vi nu mulighed for at tilbyde ladning i 
begrænset omfang. 
Hvis den besøgende har et type 1 stik (typisk 
i japanske biler) eller har en konverter til type 
1 stik, så kan de lade på vores lader, hvis de 
har et Clever-abonnement.  
I praksis kan I bare koble jer på, hvis laderen 
er ledig. Men vær sød lige at sende en SMS 
til Lene og mig, så vi ved, hvem der har 
koblet sig på vores lader, og hvem vi skal 
have fat i, hvis vi har akut behov for strøm. 
Hvis jeres gæster spørger, så er det en 22 
kWh-lader, vi har.  
Hvis gæsterne ikke har et type1-stik, så 
håber vi om overskuelig fremtid at have en 
220 volts stikkontakt til en mormor-lader – 
nærmere om det til den tid. 
Kh  
Lene og Arne 
 
 
 
 


