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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. 
 
Login til Tænk 
Bruger til Tænk er: hus24@bf-bakken.dk 
og koden er: 3050 
Vores medlemsnummer er K358761. 
 
Arrangementer: 
Arbejdsweekend d. 25.-26. april 
Arbejdsweekend light* d. 16.-17. maj 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Skt. Hans d. 23. juni (stamgrp. 2) 
Arbejdsweekend d. 22.-23. aug. 
Jubilæum d. 29. aug. (jubilæumsgrp.) 
1. advent d. 29 nov. (stamgrp. 3) 
3. advent d. 13. Dec. (stamgrp. 4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
*Light-weekenden er en weekend, hvor der ikke laves frokost 
eller tilbydes børnepasning. Frokosten bliver levering af fx 
pizza, og der stilles drikkevarer frem. 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
Onsdag d. 15. april 
Tirsdag d. 12. maj 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Torsdag d. 23. april Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. maj 
Onsdag d. 17. juni 
 
2020 – bookninger: 
Lørd. d. 18. april hus 25 
Sønd. d. 19. april hus 20 efter rengøring 
Lørd. d. 2. maj hus 2 
Lørd/sønd. d. 23. + 24. maj hus 22 
Lørd/sønd. d. 30. + 31. maj hus 18 

Lørd/sønd. d. 13. juni hu2 18 
Sønd. 14. juni sangeftermiddag kl.15 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 
Fred. d. 25. december hus 10 
Lørd. d. 26. december hus 4 
 
2021 – bookninger: 
Lørd/sønd. 24. og 25. april hus 8 
 
Er der rengøring søndag med 
stamgruppe 2?: 
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Ole fylder 78 år mandag 6/4, og Lise bliver 72 
år søndag d. 12/5... 
Stort tillykke med dagen begge toJ 
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Arbejdsdag – søndag: 
Så kom maling og pensler frem i solen. Og 
Tine havde bagt verdens bedste croissanter. 
Tak for en dejlig dag... 
 

 
 
Dumpet skrotbunke ved Dageløkkevej: 
Nogen udefra har været så venlig at dumpe 
et læs blandet gods ved siden af 
singelsbunken.  Vel at mærke længe før 
containerpladserne lukkede. Jeg har tilladt 
mig at rydde bunken for brugbare brosten, 
chaussesten og fliser til anvendelse i vores 
køkkenhave. Så tak for det, ukendte, 
gavmilde donor.  
Knækkede fliser, sten og andet affald er 
smidt i bunke på gårdspladsen, dedikeret til  
containerpladsen. Tilbage ligger et par stakke 
hele fliser til hvem, der måtte finde 
anvendelse for dem.  Må gerne fjernes  
hurtigst muligt, da den slags bunker åbenbart 
har en magnetisk tiltrækning på andet godt 
som hundelorteposer, østersskaller og 
haveaffald. 
/Erik  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelses holdt i går møde i det gode vejr 
og hermed et kort referat:  
 
1) Rengøring fælleshus. Vi blev enige om at 
køre videre med nuværende ordning. 
Opfordring til alle om at rydde op efter sig så 
rengørings tjansen primært er vaskeri, wc, 
børnerum og flisegulv. Dem der arbejder  
hjemme fra i fælleshuset må gerne tørre af 
hvor de har siddet.  
 
2) Gæster i påsken. Hvis man har gæster i 
påsken med børn, opfordrer vi til at børnene 
( mindre)  ikke slippes løs på egen hånd. 
Dette for at sikre at bofælleskabets egne børn 
stadig har fortrinsret til bakkens herligheder. 
Gæste børn må selvfølgelig gerne hoppe 
trampolin hvis den er ledig etc-  
 
3) Generalforsamling., Vi synes det er bedst 
hvis vi kan samles til generalforsamling og 
ikke skal ud i noget elektronisk,  men tror ikke 
at der er åbnet op den 24. april. Så 
bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen 
flyttes til den 11. Juni. Hvis der stadig er 
forsamlings forbud når vi når dertil vil vi 
forsøge os med web møde- så vi kan få 
afholdt generalforsamlingen inden 
sommeferien. Vi tester pt forskellige 
muligheder.  
 
Det var alt herfra. Fortsat god søndag -   
på bestyrelsens vegne  
/Torben 
 
Påsketid er lammetid: 
....både på marken og på tallerkenen. 
Vi har 
rygge,  
culottestege,  
koteletter,  
køller,  
bove,  
m.m. 
Mæh fra hyrderne 
 
Bærbuske: 
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Vi søger aflæggere fra bærbuske... Er der 
nogen bofæller, som ligger inde med 
noget du vil af med? 
 
Kh. Anders og Tine 
 
Græs: 
Kære Bofæller, 
Reglen om at holde børn og høns fra de 
nysåede arealer gælder også hunde, så 
jeg vil bede jer om at holde jeres hunde i 
snor de næste 3 uger. 
På forhånd tak, 
/Mik 
 
Ny ovn: 
Med 25 stemmer for Rationalovnen, én 
stemme for en hvilken som helst ovn, og én 
undladt at stemme, sagde bofællesskabet ret 
så entydigt GO til bestilling af ny ovn til kr 
144.356 alt inclusive.  
 
Efterfølgende har den foreslåede 
ventilationsløsning med extern kanalventilator 
imidlertid vist sig utilstrækkelig. Det forholder 
sig sådan, at ventilatoren pr. automatik skal 
kunne køre i to gear. Lavt gear med lukket 
ovndør og højt gear, når døren åbnes, og 
damp og os ellers vælter ud i hovedet på os. 
Den korrespondance mellem ovn og 
ventilator er desværre kun mulig med en 
Rational emhætte med indbygget ventilator. 
Enten i form af den kondencerende udgave, 
eller i form af en udgave, der har afgang til 
det fri af både damp og os.  
 
Torben, Mik, Flemming og jeg har derfor 
sammen vendt fordele og ulemper ved de 
alternative løsninger,  og er endt op med at 
vælge emhætten med indbygget ventilator og 
udgang til det fri via eksisterende rørsystem. 
At selve emhætten så er 6.250 i.m. billigere 
end den kondencerende har ikke været 
afgørende for valget, men blot en ekstra fjer i 
hatten.  
 
Rent økonomisk er vi endt op med en 
løsning, der bliver  ca. 10.000 i.m. billigere 
end den i beslutningsforslaget skitserede, idet 
vi sparer en dyr kanalventilator og 
montørtimer samt ekstraudgifter til 
elinstallation. 
 
I forhold til den vedtagne ramme  på ialt kr 
144.356 i.m. for ovn og afledte omkostninger 

er der nu udsigt til en samlet reduktion på ca. 
14.000 i.m. oveni besparelsen på 
bortskaffelse af den gamle ovn på ca. 2.500 
i.m. 
 
Ovn, emhætte og understel er bestilt d.d. 
Onsdag inden påske indtager blikkenslageren 
køkkenet. Elektriker og ventilationsmontør 
går igang efter påske. Hvornår ovnen 
ankommer vides ikke p.t. Det afhænger bl.a. 
af produktionsforholdene i Tyskland. 
 
/Erik 
 
Årets første påskelam: 
Så kom de to første bakkelam fra Panda. 
August og Jacob har døbt dem Oreo og 
Guacamole. 
 
Kh Tine  
 
 
Natur-almanakken: 
Frø-elskov...og action. 
I søerne kvækker hannerne af den 
butsnudede frø. Det lyder lidt som en mave, 
der knurrer. Når en hun kommer ned til søen, 
helt udspilet af æg, kravler den hurtigste han 
op på ryggen af hende – og holder sig fast, til 
han kan befrugte hendes æg. 
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Toppet lappedykker kan ses i parringsdans. 
Han og hun svømmer hurtigt lige imod 
hinanden. Når de mødes rejser de sig lodret i 
vandet. 
 

 
 
Få flere oplysninger på 
natureconservationimaging.com 
Gæt fire sommergæster/trækfugle i 
DK: 
 

 

 

 

 


