Infomail til kolonisterne 9. september 2020

Nyt fra fællesarbejdet og bestyrelsen
Kære kolonister.
Hermed lidt nyheder fra livets gang i Pindemosen, som heldigvis stadig har nogle uger tilbage af
sæson 2020. Først fra Fællesarbejdet:
Kære alle sammen.
Så har vi haft årets femte fællesarbejdsdag søndag 6. september - igen med godt fremmøde og
gåpåmod!
Der er blevet klippet frihøjder langs stier og veje (der er mere til næste arbejdsdag), der er blevet
klargjort yderligere til etablering af flisepladser til alle vores nye borde/bænkesæt (her er også
stadig mere at gøre). Grenpladsen er blevet flot samlet/stakket endnu en gang og der er blevet
klippet uønsket opvækst i ”hækken" ved legepladsen mod Løvdalsvej. En god del af det høje græs
ved frugtlunden er blevet slået og vil fremover blive holdt som plæne igen, så træerne kommer til
deres ret. Der er blevet kørt bunker af grenaffald på grenpladsen af traktor-med-vogn-holdet, og
”signatur”-blomsterkummen ved hjørnet af Klostermosevej/Løvdalsvej er blevet tømt, så den er
klar til at blive fyldt med noget strålende igen på et tidspunkt.
Herudover er der blevet sat markeringer på de forhindringer, der kunne findes på de forskellige
græsarealer. Så til alle jer faste græsslåere: Kig efter rød-hvide bånd, og sig gerne til, hvis I kører på
andet, eller hvis der er noget, vi ikke har fået markeret, så vi kan få det markeret! Der vil komme
en pænere løsning på markeringerne med tiden.
Tavlen ved den første p-plads er igen blevet reddet fra at blive indtaget af brombær lige foreløbigt,
og den før så godt gemte sti mellem haverne på ”øen” i gammel afdeling og den største sø/mose
er blevet ryddet igen!
Indkørsel-forbudt-skiltet ved indkørslen til området fra den store p-plads er blevet pillet ned, da
det forlyder, at der ikke er særlig mange, der respekterer det alligevel. Derudover vil der blive
malet nogle bænke og vipper løbende, hvis vejret tillader. Vi håber, at vi ikke har glemt at nævne
noget!
Endnu en gang tak for indsatsen til jer der kom. Det er dejligt at mærke fællesskabet omkring
vores fællesarealer. Og vi ses næste gang, til alle jer der stadig har timer til gode!
Næste fællesarbejdsdag er søndag 11. oktober kl. 11 - 14. Vel mødt! Og den allersidste i år er
søndag 1. november.
De venligste hilsner
Fællesarbejdsgruppen

Og lidt fra Bestyrelsen:
Til jer, der går i salgstanker i år. så er vi tæt på deadline: Sidste frist for at aflevere salgspapirer til
bestyrelsen mhp. forvurdering, vurdering, fremvisning og salg inden udgangen af sæson 2020 er
på mandag 14. september, fx i postkassen inde i gården.
Vi inviterer til sidste fremvisning i år søndag 18. oktober.
Desværre er vi endnu ikke sluppet for indbrud og andre uregelmæssigheder. Have 53 har haft
indbrud i sidste uge, og have 40 kan se, at der har været uønsket menneskelig aktivitet i haven.
Hold derfor omhyggeligt øje med dit eget og naboernes huse - og fortæl bestyrelsen, hvis der er
noget ualmindeligt. Indbrud meldes til politiet. Bestyrelsen har rettet henvendelse til både politi
og SSP om problemet.
Helsingør Kommune har omsider oplyst, at man snarest vil udarbejde et tillæg til Pindemosens
kontrakt med kommunen om tilladelse til 60 m2 under tag med nærmere specifikationer. Vi
vender naturligvis fluks tilbage med info, når vi har tillægget i hus.
Havevandringsudvalget går sin sidste runde i uge 40 (den, der begynder med mandag 28.
september) og gæt engang: Der er fokus på hækkenes tilstand.
Strategigruppen under bestyrelsen er i fuld gang med arbejdet om planer for/realisering af et
fælleshus - til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2021.
Bestyrelsen har besluttet at tildele Pindemosens Pris 2020 til Anne Marie Møldrup i have 110 med
denne begrundelse: "Du får prisen for din handlekraft, dit grønne engagement, din sociale
indstilling, din veltalende uforfærdethed og din generelle positive indstilling til at understøtte
fællesskabet i Pindemosen - såvel i det daglige hen over sæsonen som i det vedtægtsbestemte
foreningsarbejde". Vi ønsker Anne Marie stort til lykke.
Bestyrelsen holder sit næste møde tirsdag 6. oktober.
Venlig hilsen
Pindemosens bestyrelse

