
 
 
 
 
 
Lad os starte med at ønske alle en glædelig bagjul, håber alle er kommet godt igennem 
julens mange glæder. Et godt nytår skal også lyde til alle, nu hvor år 2022 snart slutter. 
 
Året der gik, der kan vi se tilbage på endnu et godt år for DPB. Mange nye ejere er 
kommet til de sidste par år, mange har deltaget i arbejdsweekenderne, også til den 
frivillige arbejdsweekend. Det gør at vi fortsat holder udgifterne nede, plejer både DPB og 
det gode naboskab og DPB er godt klædt på til at gå vinteren i møde. TAK for indsatsen. 
 
Bestyrelsen har afholdt diverse bestyrelsesmøder, senest d. 6. dec., hvor i som altid kan 
finde referaterne på vores hjemmeside. Link til referater - husk adgangskoden. 
 
Lidt info vedr. vores MiljØ, som Cæsar fortalte om på GF i år, her er seneste nyt herom: 
BOFA har opsagt kontrakten med HCS vedr. håndtering af affald på Bornholm. Derfor er 
projektet nu sat i bero indtil Politikerne finder ud af, hvad der så skal ske. Jeg kan med 
sikkerhed sige, at der ikke kommer nogen MijØ inden den kommende sæson. /Cæsar. 
 
Har I lukket af for vinteren? 
Flere og flere bruger deres ferielejlighed om vinteren, men hører I til dem, der ikke 
kommer på DPB i vinterhalvåret, er det en god ide at lukke ordentligt ned for især varme 
og vand. Varmer I med varmepumpe, skal I vurdere om i vil lukke helt ned eller sætte 
pumpen til at holde frostfri.  
Hvis man lukker ned og slukker helt for varmen, er det vigtigt, at der lukkes for vandet, og 
at der sikres ventilation af sommerhuset. Dette gælder særligt for dør 21-39, hvor der ikke 
er fjernvarme. 
 
Til sidst vil vi minde alle om, at ser i noget hos en anden ejer/dør på DPB som kræver 
opmærksomhed, så tøv ikke med at tage enten kontakt til ejer eller bestyrelsen. Der ligger 
på hjemmesiden en Ejerliste med alles mail adresser, incl. bestyrelsens medlemmer og til 
bestyrelsens fælles mail skriver i blot bestyrelsen@damspaabakken.dk 
 
Et nyt spændende år venter på at begynde og her på falderebet, vil vi lige nævne datoerne 
for arbejdsweekenderne i 2023 incl. generalforsamlingen, som bliver afholdt d. 20-21 maj 
og den frivillige d. 30 sep/1. okt., vi glæder os til vi atter ses på DPB. 
 
Bestyrelsen ønsker alle et  
RIGTIG GODT NYTÅR  
 

Kære alle 

Ejere af Dams 

på Bakken 

http://damspaabakken.dk/?page_id=200
http://damspaabakken.dk/?page_id=722
mailto:bestyrelsen@damspaabakken.dk

