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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: 
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: 
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 
 
Rengøring søndag med stamgruppe 4: 
 
Hanne 7 
AD 
Mikael  
Mikkel + Rasmus 
Christian + Aslan 
Louise + Iris 
Maria 
Jens 
Jacob + Villy 
 
 
Fødselsdage på Bakken:  
I morgen mandag fylder Louise 47 år, 
mens det er Kims tur til fødselsdag 
torsdag med 59 år. 
I ligner begge to vårharer – bare med 
masser af visdomJ 
 
Må I få en dejlig dag begge to...  
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Gerda og Torben:  
 
 
Stort tillykke med bryllupsdagen Gerda og 
Torben – 58 år det er ikke mange forundt.  
Smarardbryllup plus 3 år. 
 
Det blev fejret med gåsebryst, flag og 
kram gennem ruden. Tak til Bakkefolket 
for at gøre dagen festligJ 
 

 
 
 
Bakke-træning: 
Jeg har lavet en lille lukket træningsgruppe 
på Facebook, for os folk på Bakken.  
 
De første testpersoner i form af Sara og 
Anne-Dorthe er kørt i gennem, og det var 
brand hyggeligt.  
 
Alle kan være med!! 
Målet er at lave 2-3 fællestræninger om ugen. 
Jeg laver træningen, træner med, 
instruerer  og retter på folk hvis det ser helt 
galt ud.  
Til en start bør jeg have nok udstyr, og 
tidsforbruget overkommeligt, da jeg selv vil 
lave træningen anyway, ændre det sig, så må 
vi tage det derfra.. 
 
For dem som ikke ved det, så er jeg 
uddannet fitness og Bootcamp instruktør. 
Bootcamp kan sammenlignes med 

militærtræning. Jeg har trænet folk i 5 år og 
har en lang erfaring fra deltagelse i div 
konkurrencer.  
 
Folk med skavanker eller udfordringer, der 
skal vi lige have en snak inden deltagelse.  
 
Skriv eller hiv fat i mig hvis i ønsker at blive 
inviteret ind i gruppen.  
Gruppen pt består af 10 gæve bofæller.  
 
/Søren  
 
 
Læhegnet langs nordskellet: 
Lige nu blomstrer slåenbuskene. Snart 
tager vildroserne over. Hvis der er planer 
om at beskære hegnet på et tidspunkt i 
foråret, foreslår jeg  at vente til de enkelte 
gevækster er afblomstret, og at 
beskæringen iøvrigt udføres på en måde, 
så roserne prioriteres på bekostning af 
slåen.  
Det kan gøres på den måde, at slåen 
klippes godt ned, når den er afblomstret; 
mens roserne fredes til de har blomstret og 
efterfølgende beskæres på en måde, så de 
bevarer deres naturlige, hængende form. 
En proces i to trin, der  ganske vist tager 
lidt længere tid end en gang rundbarbering 
med hækkesaksen. Til gengæld er der en 
verden til forskel på resultatet.  
/Erik 
 
Mandags bakkelam – 2 fine nye 
markbeboere: 
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Bakkens nye kompost indvies 
Kære bofæller,  
Nu står vores fine nye kompost (også 
kaldet møddingen) klar til brug. Inden du 
fluks kaster dig ud af døren og griber 
trillbøren, har vi dog lige lidt vigtige 
informationer.  
Vores nye kompost er opdelt i tre rum.  

1. Rummet til højre (ind mod 
grisehuset) er til aflæsning af 
haveaffald (minus grene, 
kviste og torne). Vi har i 
kompostudvalget besluttet at 
tiden er moden til at forsøge at 
tillade frugt og grønt affald 
igen, da vi vurderer at det 
tidligere problem med rotter er 
aftaget og desuden bør rotter 
ikke være særligt tiltrukket af 
frugt og grønt så længe det 
ikke har været tilberedt. 
Endeligt vil det øge kvaliteten 
af mulden og samtidig lette 
arbejdsgangen for de 
haveaktive bofæller.  

2. Rummet midt for er til 
opbevaring af komposten 
imens den formulder. Man skal 
altså holde fingrene fra det 
midterste rum, og derfor er det 
designet således at der er 
brædder foran det midterste 
rum. OBS! I den første tid vil 
der være en undtagelse til 
denne brug, da den 
eksisterende muld pt. Ligger i 
det midterste rum. Brug 
endelig løs af denne muld!  

3. Rummet til venstre (ud mod 
Dageløkkevej) er til 
opbevaring af den færdige 
muld, hvor bofæller frit kan 
hente forsyninger fra. Bemærk 
at lige i opstarten ligger 
mulden altså i det midterste 
rum. Hjælp os endelig med at 
få tømt det! 

En gang om året (forår) vil vi foretage en 
rotation, hvor muld fra det midterste rum 

bliver skubbet over i det venstre rum og 
haveaffald fra det højre rum skubbes ind i 
det midterste rum, hvor det får fred til at 
kompostere. 
Komposten må kun tilgås via den lille 
grus-rampe som er blevet etableret. Det 
er ikke tilladt at træde eller trille ned ad 
andre dele af den lille skrænt, der 
indrammer ’Møddingen’. 
Kh. Kompostgruppen (Mette, Louise og 
Katrine) 
 
Kompost fortsat: 
 
Fig. 1. Møddingen med de tre kompostrum 
 

 
 
 
Fig. 2. Den røde snor klippes over, og 
hovedkræfterne bag det flotte anlæg, Arne og 
Søren, smiler  
glad ligesom kompostgruppen 
 

 
 
Fig. 3. Komposten skal indeholde så lidt som 
muligt af dette (som er groft håndsorteret ud 
af kun 2-3 børfulde):  
Tegl, kogler, bark, grene og kviste, østers 
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skrammel, sten, knogler 
 

 
 
Fig. 4. Hårelastikker, den standhaftige 
tinsoldats støvle, plastikdippedutter, ditto 
urtepotter, poser og stumper, potteskår, 
glasskår og flasker, karklude, snor og meget 
andet 
 

 
 
Fig. 5. Kogler, bark, pinde og kviste. Læg 
mærke til blyanten, som ligger der for at vise, 
at selv kviste, som er tyndere end en blyant, 
stadig ikke er formuldet efter 3-4 år. 
 

 
  

Fig. 6. Snerlerødder er der desværre mange 
af i komposten. Snerlen er en meget smuk 
lyserød blomst, men den klatrer op ad alt, 
hvad den kommer i nærheden af, og kvæler 
det med fornøjelse. 
Et godt råd er at fjerne disse rødder og smide 
dem i baljen. 
 

 
 
 
Pt står der en sort balje til det, man sorterer 
fra sin børfuld kompost (i hånden eller på 
soldet, der står i grisehuset).  
 
PS Det er velkomment, hvis man river lidt 
ukrudt op, når man alligevel er nede i bunken 
efter sin børfuld. 
 
 
Sortering af affald til 
genbrugspladsen: 
Forslag til førstkommende fællesmøde. 
 
Med indførelsen af affaldssortering får vi 
behov for også at kunne sortere det fælles 
affald, som vi selv skal aflevere på 
genbrugspladsen. Hidtil har vi kunnet nøjes 
med at have en bøtte til batterier og 
elpærer stående i vaskeriet samt en kasse i 
affaldsrummet til en blandet landhandel af 
plastikdunke og flamingo m.m. En af 
stamgrupperne har så haft som særlig 
opgave at aflevere det på genbrugspladsen 
hver sjette uge.  
 
Vi  producerer rigtig meget af den type 
affald  fra køkken, vaskeri, værksted og i 
forbindelse med arbejdsweekender.  Affald 
som vi førhen for en stor dels 
vedkommende skaffede os af med i 
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køkkencontainerne. Det er slut med den 
praksis fremover. Så udover, at der skal 
køres på genbrugspladsen langt hyppigere 
end hver sjette uge, bør der etableres et 
sorteringssystem ude i affaldsaflukket, der 
gør det nemt og overkommeligt at aflevere  
affaldet på  genbrugspladsen.  
 
Udover det fælles affald bør systemet også 
kunne rumme diverse småt fra privaterne, 
som ellers ville ryge i containerne. For 
hvem kører lige på genbrugspladsen med 
den knuste underkop eller den tomme 
terpentinflaske. 
 
Så vidt jeg kan bedømme bliver der brug 
for mindst fire sorteringskategorier: 

• Porcelæn, keramik, hærdet glas m.m. 
• Faremærket emballage, kemikalier, 

spraydåser. 
• Flamingo, gummi og melamin.  
• Småt elektronik: pærer, batterier, 

ledninger, kabler m.m. 
 
/Erik 
 

Skole igen uge 17: 
så begynder skolen for de mindre bakkebørn. 
I den anledning har de fået en mail med 
instruktionsvideo om håndvask, afstand, 
ingen udlån af legetøj mm. Meget af 
undervisningen vil foregå udenfor, og 
børnene vasker grundigt hænder, når de 
kommer hjem. Vi vil gøre vores bedste for at 
opretholde sundheden her på Bakken. Ud fra 
hvad vi hører om livet i SFO´en kæmper 
personalet en brav kamp med at opfylde alle 
kriterier. Det vil vi selvfølgelig støtte op om. 
Men vi er opmærksomme på, at skolestarten 
er endnu en stor omvæltning, der vil kræve 
meget energi af børnene. Og sikkert også vil 
resultere i en del anvisninger/udskældninger i 
skolen. Så vi må trække vejret ekstra dybt 
denne uge alle sammen her på Bakken.  
 
Om morgenen kører der denne uge en 
"cykelskolebus" for de skoletrætte, 
skoleneutrale og skolebegejstrede. Vi samles 
med afstand udenfor hus 20 kl 07.40 og kører 

07.45. Alle kan køre med. Vi vil opmuntre 
børnene til at holde afstand til hinanden. 
 
/Louise 

 

Husk fællesmøde torsdag 23.04 kl. 
20:00…. Nu i netudgave.... 
Fællesmødet starter kl 20:00, men Teams 
mødet vil allerede være åbent fra kl 19:00 
så folk har lidt tid til at connecte og 
teste .  eg sidder klar. Ring evt 61 14 20 
37 hvis der er problemer. 
/Torben 
  
Natur-almanakken:  
Vandhullet er fuldt af smådyr: vandkalve, 
krebsdyr, mygge-, vårflue- og døgnfluelarver, 
vandedderkopper, snegle m.fl. Pak ketcher 
og glas + en god bog om små dyr, og tag på 
smådyrsfangst i nærmeste dam. 
 

 
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. 
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Dagsorden for Fællesmøde 

Torsdag den 23. april 2020 kl. 20.00 

1. Valg af ordstyrer 
2. Referent og tonemestre  

Det er (vist nok) hus 12’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan 
komme. Det er (vist nok) hus 13'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 fra sidste fællesmøde. 5. Punkter til debat  

•	5 års plan. Bestyrelsen foreslår det årlige rådighedsbeløb hævet fra 90 til 150 tus. kr. •	
Hvordan afdrages jordvarmegælden, bestyrelsen foreslår en 8 års betalingsperiode. 
•	Skal Bakken iværksætte asfaltering af p-plads til ca. kr.150 tus og stræde lige nu,  

mens priserne er nede? 
•	Nabobebyggelsen har spurgt om lov til at låne fælleshus i anledning af deres 40 års  

jubilæum til efteråret. Hvad skal Bakken svare? 
•	Skal vi afholde vores generalforsamling den 11. juni og i givet fald hvorledes?  

Bestyrelsen foreslår, at den afvikles i fælleshuset, idet TEAMS vil kunne benyttes af de,  

som ikke ønsker personligt fremmøde. 
•	Fritgående dyr i strædet. Er det ønskværdigt eller skal vi ændre nuværende praksis? •	Idé til 
yderligere affaldssortering – læs Eriks forslag.  

5. Eventuelt  

 


