
Info-mail til kolonisterne 9. juni 2021 

God sommer – og lidt info 

Kære kolonister. 

Så kom sommeren, og vi håber, at I alle sammen har tid til at nyde vejret i jeres haver. Brug også gerne et 

par minutter på denne info-mail - der KAN være noget af interesse. 

Fællesarbejde på søndag  

Søndag 13. juni kl. 10-13 og kl. 15-18 er der igen mulighed for at få aftjent sine fællesarbejdstimer. Men 

husk, at det er nødvendigt med tilmelding til fællesarbejdet. Det sker på mail 

faellesarbejde@pindemosen.dk eller ved at kontakte Grethe på 60139747.  

Og Fællesarbejdsgruppen har en stor bøn: Findes der mon ikke en kolonist, der som fast fællesarbejde vil 

påtage sig hvervet som ”maskinmester” for vores græsslåningsmaskiner? Dvs. selv passe og vedligeholde 

maskinerne eller sørge for at få dem gjort klar med ekstern bistand til fællesarbejdsdagene.  

Åbent kontor 

Også på søndag 13. juni har Pindemosens bestyrelse åbent kontor kl. 11-12, og det foregår i det gamle 

klublokale på Øen. Kom glad, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til livet og forholdene i Pindemosen. 

To huse solgt 

Fremvisningen i søndags og salgsmøder i mandags resulterede i, at have 15 og have 70 er solgt pr. 1. juli 

2021 (under forudsætning af, at fortrydelsesretten ikke kommer i spil). For have 70s vedkommende er det 

med umiddelbar dispositionsret. 

Det betyder, at Pindemosens kasserer, Lene Torp, desværre fraflytter haven med udgangen af juni måned. 

Normalt vil en kasserers afgang/fraflytning kræve en ekstraordinær generalforsamling, men ikke i dette 

tilfælde. Bestyrelsen har konsulteret Kolonihaveforbundet, og vi er enige om følgende:  

Fordi der er indkaldt til ordinær generalforsamling 4. august, fordi vi fortsat har delvise corona-

restriktioner, og fordi bestyrelsen selv vil påtage sig kassererarbejdet i perioden 1.7. til 4.8., er det i orden 

at fortsætte uden ekstraordinær generalforsamling. Først og fremmest begrundet i den korte periode 

mellem salg af hus og afholdelse af ordinær generalforsamling. 

Har du tid og lyst til at tage en tørn i bestyrelsen, kan du således stille op som kandidat til kassererposten 

den 4. august. Har du tanker i den retning, hører bestyrelsen meget gerne fra dig inden 

generalforsamlingen. 

Når du har samletank 

Pindemosens veje er ikke egnede til store slamsugerbiler, da de kan have svært ved at komme rundt i 

svingene uden at beskadige hække og/eller stensætninger. Har du samletank, vil du normalt benytte den 

forhandler, som du brugte, da du anskaffede tanken. Typisk Kathøj Kloakservice, som dog kun har store 

biler. Inden du bestiller tømning, bør du derfor tjekke med din udbyder, om man herfra vurderer, at det er 

muligt at komme sikkert frem til målet i din have. Kathøj henviser i tilfælde af et nej tak til kloakmester 

Ejvind Larsen, Fenrisvej 13, der har små maskiner. 

Et tilbud fra mailen 

mailto:faellesarbejde@pindemosen.dk


Vi har modtaget nedenstående fra Sissel Bergfjord - H/F Ishøj Søndergaard.  

”Kære H/F Pindemosen. Jeg skriver til Jer, fordi jeg netop er udkommet med en sommerbog, en 

novellesamling, der foregår i en kolonihaveforening. Jeg og min mand er selv glade kolonihaveejere, og det 

er klart, at jeg som forfatter har fundet inspiration i min egen haveforening. Hvis I skulle få lyst til at dele 

nyheden om min bog med jeres medlemmer ville jeg blive meget glad, og jeg vil også gerne give en særlig 

rabat til dem, der har kolonihave: Så i hele 2021 kan man få 25 procent på bogen, hvis man bestiller den via 

min hjemmeside: www.ombelico.dk Rabatkoden, som man taster ind ved bestilling er: kolo2021” 

Med ønsket om en god onsdag. 

Venlig hilsen  

Pindemosens bestyrelse 
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