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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: 
AFLYST Sønd. d. 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) 
 
Bestyrelsesmøder i 2020: 
Tirsdag d. 9. juni 
 
Fællesmøder i 2020:  
Onsdag d. 17. juni 
 
GF 2020 
11.juni via Microsoft Teams 
 
2020 – bookninger: 
(Som udgangspkt. er det meste pt. aflyst 
– men spørg venligst de respektive huse). 
Lørd/sønd. d. 13. juni hus 18 
Lørdag d. 18. juli hus 21 
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. d. 13. marts hus 14 

Lørd/sønd. d. 24. og 25. april hus 8 
Lørd/sønd. d. 2. og 3. juli hus 10 
 
Rengøring søndag med stamgruppe 5: 
Anders + August 
Anne-Lise 
Ole 
Helge 
Lisbeth 
Hjørdis 
Eva + Thor 
Katrine + Richard 
 
Fødselsdage på Bakken:  
Vi venter en uge... med flag i Strædet... 

 
  
Ny ovn i FÆ-huset: 
Torsdag den 11.6 er grovkøkkenet optaget fra 
morgenstunden til over middag.  
/Erik 
 
Yoga:  
Kære Alle, 
Vi har nu, et par stykker, i en lille uge lavet 
yoga i fælleshuset. Hvis der er nogen som 
har lyst til at være med så skriv til mig. 
I næste uge er det mandag onsdag fredag 
kl.9-10. 
Tirsdag og torsdag kl.16 (kun hvis der er 
mere end to som melder til mig de har lyst). 
Det koster ikke noget, jeg guider yogaen, 
deltager også selv og jeg tilpasser lidt fra dag 
til dag efter hvad sol, måne og kroppe har 
brug for. 

Charlotte 
 
Lån af hus?: 
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Kære fæller.  
Min søster og svoger kommer på besøg 
weekenden d 12-14 juni. Er der nogen 
bortrejste vi kan låne et hus af? Det drejer 
sig kun om overnatning, og de tager selv 
dyner med 
Kh Hanne 17 
 
 
Har du set min spade?: 
Begge vores spader er hoppet væk. Klassisk 
slidt rød spade med træskaft + sortgrå spade 
med gråt plastskaft. Måske har du mødt en af 
dem?  
Kh Anne-Dorthe 
 
 
Loppemarked i FÆ: 
Kære fæller, 
Jeg har indrettet det bagerste hjørne af 
spisesalen til et lille loppemarked med aflagt 
tøj og sko fra min garderobe.  
 
Tag endelig for jer...  
 
Kh Katrine 
 
 
 
 

 
 
Far og mor på tur: 
Stolte forældre med fem svællinger en 
tirsdag morgen... 
Foto/Chr. 6  
 
 

 
 
 
Vandkamp i eftermiddagssolen... 
Våde drenge og mand efter intens krig... 
Mere af det...  
 
 
Natur-almanakken: 
Grøftekanterne blomstrer med markens og 
engens blomster. Vejbred, smørblomster, 
musevikke, valmue, storkenæb og kløver er 
nogle af dem. Grøftekanterne er vigtige 
levesteder og spredningskorridorer for mange 
dyr, da de forbinder andre naturtyper. 
 
Brændenælder er et godt sted at finde 
sommerfuglelarver. Her kan du gennen 
sommeren finde larver af nældens takvinge, 
dagpåfugleøje, admiral og det mere sjældne 
hvide C. 
 
 
Søger barselsvikar på Bakkanalen:  
Fra september og et stykke ud i fremtiden 
søger jeg en venlig person, der vil ”sætte” 
Bakkanalen i stedet for mig.   
Lene og jeg tager en måned hver.... 
Jeg viser dig selvfølgelig til rette... 
Kh Johanne 
 
 
 
Film i HumleBio: 
Hvis du ikke nåede med AD i biffen til ”Little 
women” søndag aften – kunne vi måske lave 
en ny fælles tur i den kommende uge. 
Giv lyd, hvis du vil med... 
Kh Johanne 
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Til behandling/debat på Bakken`s fællesmøde d. 17 juni 2020 
Vi skal i gang med ” en mindre ” renovering af vores hus, primært indvendigt. 
Vi har, som andre også har haft, et stort ønske om at få mere lys ind i vores hus. Her er vi inspireret 
af løsningen i hus 6, med 3 nordvendte velux vinduer. Størrelse er den samme som hus 6, og det 
er ”et kopi” af denne løsning, vi går efter. Nedenfor ses en billedmanipulation, hvori Jørgen har 
indsat de 3 kommende velux vinduer på vores hus. Det kommer nok lidt højere op ( 1 tagsten 
højere ) mod tagryggen end vist på billedet. Det vil så svare til samme placering som velux 
vinduerne i hus 6. 
Vi har gennemført nabo høring med hus 7, og de har ingen negative bemærkninger til forslaget. Så 
fuld accept i nabo-høringsrunden. Tak for det, Ole og Hanne. 
Forslaget har været fremsendt til byggeudvalget/forskønnelsesudvalget, som har behandlet det med 
følgende bemærkninger: 
” Så har byggeudvalget voteret og er kommet frem til følgende udtalelse, som du kan vedlægge, når 
du sender sagen til 1. Behandling på næstkommende fællesmøde: 
Hvis hus 7 siger ok til forslaget, gør byggeudvalget også.  
Vi mener, at tagfladerne godt kan bære flere vinduer, men der er selvfølgelig en grænse! Den 
overskrides ikke i dette tilfælde, vurderer byggeudvalget. 
Supplerende ovenlysvinduer giver væsentlige forbedringer for de enkelte huse, men indtrykket af 
den samlede bebyggelse svækkes i takt med, at antallet af vinduer øges. 
Fællesmødet må herefter tage stilling til ønsket fra hus 8. ” 
Vi håber på fællesmødet positive velvilje, også måske kan det klares på et møde, da det jo er en 
kendt løsning og ikke verdens allerstørste sag. 
KH 
Kim og Karen Sofie, Hus 8 
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Referat af ekstraordinært fællesmøde d. 4. juni 2020 
 

Deltagere i fælleshus: Peter, Helge, Flemming, Mik, Eva, Sebastian, Jakob, Louise, Torben H, Anders, 
Mette, Lisbet, Erik. 

Deltagere på teams: Lise, Lene, Kim, Hanne H, Jørgen.  

 

1. Valg af ordstyrer. Sebastian blev valgt.  

2. Referent hus13. Tonemester hus12.  

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 

4. Godkendelse af referat af fællesmødet d. 26.5. 

 Referatet godkendt med følgende bemærkning til punkt 5b:  Der bør udvises overbærenhed overfor 
hunde, der slipper fri.  

 

5. Punkter til beslutning. 

 

a) Frivillig fælles spiseordning inden sommerferien.  

Efter forslag fra Peter blev det besluttet at igangsætte den sædvanlige sommerspisningsordning allerede 
nu. Officielle anbefalinger om deltagerantal  respekteres, men skønnes ikke at blive et problem. Derfor 
ingen procedurer til håndtering af deltagerantal. Der opfordres til  at skrive menuen på som vanligt 
mindst 2 dage før tilmelding lukkes. Spiseordningen omfatter kun bofæller og kan begynde, når  Lise 
har hængt tilmeldingsskema op. Søndagsrengøringen skal normaliseres som følge af den øgede  aktivitet 
i fælleshuset.  

 

b) Afholdelse af Skt Hans:  

Der var udbredt stemning for at afholde den traditionsrige aften med bål, sang  og hele molevitten. Der 
blev nikket ja til Peters forslag om at de enkelte fyrgrupper går sammen om at medbringe mad til 
indtagelse forskellige steder a la picnic. Louise foreslog, at der blev taget hånd om pindsvin, pipfugle og 
småkravl  i kvasbunken inden afbrænding. Flytte bålbunken? Solcellegeneret lydterror? (Eva). 
Stamgruppe 2 overtager den videre planlægning herfra. 

 

c) Gæster udefra i fælleshuset.  

Det blev besluttet at vi åbner op for legeaftaler, møder ect. med max. 5 udefra, deltagende børn/ voksne. 
Den ansvarlige bofælle sørger for at der bliver ryddet op og kontaktflader afsprittet efter besøget. Det 
blev desuden besluttet at vi på nuværende tidspunkt  ikke er klar til udlån af fælleshuset til Skeltoftens 
jubilæumsarrangement. Det foreslås bl.a. at henvise til, at vi selv har aflyst planlagt 
jubilæumsarrangement, og at vi gerne tager en eventuel forespørgsel  op til næste år.  

 

6. Evt.  

Afkalkningsanlægget i vaskeriet har været ude af drift. Dermed også opvaskemaskinen. Årsag: 
Beholderen har været fyldt  til randen med salttabletter. Det må den ikke. Der SKAL stå frit vand over 
tabletterne. Bortset fra det, en tak for hjælp med påfyldning fra Flemming.  
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