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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: 
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: 
 
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). 
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 6: 
 
Tine + Victor 
Anne + Kaluca 
Dan 
Christian + Jacob 
Kim 
Dorthe 
Johan + Walter 
Lise 
 
Fødselsdage på Bakken:  
På onsdag d. 17/6 har Topper fødselsdag. 
Tillykke med de 4 fire år – store drengJ 

 
  
 
Sommermadordning: 
Nu har jeg som lovet på mødet den 4.6 
hængt sommermadskema op i fælleshuset. 
 
Skriv jer på en dag, hvor I kan lave mad og 
nyd godt af mad fra andre bofæller, der gør 
ligeså.  Vi laver mad én gang pr. hus, der 
ønsker at deltage, men hvis der kun bor 1 
person i et hus, kan denne slå sig sammen 
med en anden i samme situation og om 
ønsket kan husene evt. blande kokkene selv. 
Jeg foreslår, at vi fastholder det sædvanlige 
spisetidspunkt og det sædvanlige prisniveau. 
Hvis ikke, skal det anføres. Hygiejnen under 
madlavningen er selvfølgelig i top. 
 
Kh Lise 
 
Spørgsmål: 
Jeg har tænkt meget på tallene i forbindelse 
med Generalforsamlingen og håber det er ok, 
at stille et enkelt opklarende spørgsmål efter 
Generalforsamlingen. Jeg har læst referater 
og notater på ny og har et enkelt spørgsmål 
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til Mik´s notat af 25.5.2020, som er forud for 
fællesmødet den 26. maj 2020.  
Notat udsendt forud for fællesmødet den 
26.maj 2020 
Den 25.5.2020 udsender Mik per mail et fint 
og grundigt notat. I overskriften står der 
citat: ”Fasthold GEF dog forøget med 110 til 
afdrag på kassekreditten” 
Jeg er i tvivl om, hvordan man forstår det.  
Fremfor at tænke mere, vil jeg gerne høre dig 
Mik eller andres forklaring på hvordan notatet 
af 25.maj 2020 skal forstås. Er det 1) fasthold 
GEF dvs. 0 kroner i stigning eller menes 2) 
GEF forøget med 110 kr  
 
/Hanne Hus 12 
 
Søndagsrengøring nu og sommeren 
over 
Forslag til dagsorden  på kommende fællesmøde 

 
Som følge af beslutningerne  på sidste 
fællesmøde om straksåbning af  
sommerspiseordning  og arrangementer af 
begrænset omfang blev det besluttet at den 
hidtil reducerede søndagsrengøring skulle 
normaliseres. Altså søndagsrengøring som 
vi praktiserede den før virusudbruddet.  
 
Men altså, er det tilstrækkeligt i den 
aktuelle situation?  Rækker det, at madhold 
og andre brugere af køkkenet blot rydder 
op og tørrer af  som sædvanligt ?  Og hvad 
gør vi i sommerferien, hvor 
søndagsrengøringen normalt er sat  på 
stand by?  
 
Forslag til beslutning: 

• Madhold og andre brugere af køkkenet 
supplerer sædvanlig oprydning og 
rengøring med afvaskning/afspritning af 
håndgreb og kontaktflader i køkken, på 
toiletter og indgangsdøre m.m. 
•  
• Sædvanlig søndagsrengøring udvidet 

med afvaskning/afspritning af alle 
kontaktflader træder i kraft d.d.  
•  
• Den udvidede søndagsrengøring 

fortsætter i sommerferien. Det kan fx 

organiseres på den måde, at deltagere i 
sommerspisningen og øvrige brugere af 
køkkenet melder sig til at tage en tørn.  
•  
• Håndsprit skal være til rådighed i køkken, 

vaskeri, og ved entré/ toiletter. Gerne i 
form af ophængte dispensere. 
Engangshandsker og husholdningssprit 
skal være tilgængelige i køkkenet.  

 
Hvilke eventuelle yderligere tiltag, der kan 
blive nødvendige, når fællesspisningen 
engang igen kommer op i fuldt gear, og vi 
ikke længere kan spise ude, kunne være et 
godt samtaleemne under de kommende 
sommermiddage; men den tid, den sorg.  
 
/Erik 
 

Info om ny ovn 
 
Som kundgjort på generalforsamlngen er 
vores nye ovn kommet i hus og sådan set 
klar til brug. 
En ovn, der kan så meget mere end den 
gamle, forudsætter i sagens natur at alle, der 
vil gøre brug af den, sætter sig ind i de 
vigtigste funktioner og 
sikkerhedsanvisninger.  
Til den brug har jeg vedhæftet link til ovnens 
brugervejledning. Desuden sat ovnen på 
demofunktion, så man i ro og mag kan gå 
ned og få afprøvet dens funktioner i løbet af 
den kommende uges tid. 
 
OBS ! OVNDØREN. 
Vær venligst opmærksom på den særlige 
sikkerhedslukkemekanisme. Udover 
anvisningsmærkat ved håndtaget har jeg 
hængt nærmere forklaring op på lågen.  
 
BRUGERVEJLEDNINGEN 
Af den omfattende brugervejledning er det 
heldigvis langt fra alt, vi har brug for at sætte 
os ind i. Men bemærk at der helt overordnet 
er to fsk. måder at tilberede mad på:  
• Manuel tilberedning: du indstiller og styrer 

hele processen. 
• I cooking (intelligent tilberedning) : ovnen 

styrer processen udfra dine valg af 
tilberedningsmåde. 
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Jeg anbefaler, at man til en begyndelse gør 
sig fortrolig med manuel tilberedning.  
 
 
 
Derudover må det være et MUST at alle 
brugere sætter sig ind i vejledningens afsnit 
om sikkerhed, automatisk rengøring og pleje. 
 
Af den omfattende brugervejledning vil jeg 
derfor anbefale, at få nærslæst og afprøvet 
følgende afsnit, mens ovnen stadig er sat på 
demofunktion:  
s 8-10  Forklaring af symboler m.m. 
s 11-13   Generelle 
sikkerhedsanvisninger. 
s 14-18  Startskærm og håndtering af ovn 
s 22-25  Brug af kernetemperaturføler.  
s 43-4.   Manuel tilberedning. 
s 86-89.  Automatisk  rengøring ( I Care)  
s 91-94.  Pleje. 
 
PS 
Ovnen er så ny, at der endnu kun findes 
netudgaven af  dansksproget brugermanual. 
Ligesom ovnens indbyggede hjælpefunktion 
endnu ikke er på dansk. Det skulle komme 
senere. Så derfor en god idé nu og her at 
printe ovenstående sider til eget brug.  
 
God fornøjelse 
/Erik 
 
https://pimmedia.bentbrandt.
dk/media/89571 
 
 
Vaskekort: 
Fra søndag til fredag kan man fyldt penge på 
hos Karen Sofie i hus 8, da Mik og jeg er 
stukket af til Bornholm😊 
Kh Dorthe 
 
 
Natur-almanakken:  
Skal man tro de gamle, skal snaps af den lille 
tormentil potentil laves før Sct. Hans, så det 
er tid at grave tormentil-rod op, vaske, skylle, 
snitte – og overhælde med 2 dl snaps. 
Trækker en uge – og lagrer i måneder. 
 
Gule smørblomster/ranunkler vifter fra marker 
og grøftekanter. Hvis du vil gemme lidt af alt 

det gule til vinter, så pluk en stor buket, og 
hæng smørblomsterne til tørre med 
hovederne nedad et mørkt og luftigt sted. 
 

Public Domain 
Rapport 

 
 
 

 
 
Kom og hent dit vasketøj... inden 
søndagsrengøringen begynder. 
Tak fra stamgruppe 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Sct. Hans tirsdag den 23.6 – stamgr. 2: 
 
Vi håber at se jer alle – til en festlig aften 
før ferietiden begynder... 
 
Indbydelse: 
 
Kl. 18:30 mødes vi på Fælleshus-torvet til 
sang, velkomstdrink og fejring af Jens 22 
 
Ca. kl. 19 er der spisning i fyrgrupperne – 
I bestemmer selv hvor og hvordan I vil 
sidde.  
 
Kl. 21.15 mødes vi ved bålet med fakler, 
sang og udskænkning.  
 
/Vel mødt, 
Kh Stamgr. 2 
 

 


