Info-mail til kolonisterne 14. april 2020

Så småt i gang igen
Kære kolonister.
Vi holder fast, vi holder afstand, og vi sørger for at overholde forsamlingspåbuddet på maks. 10 personer.
Når det er på plads, mener bestyrelsen til gengæld, at vi godt så småt kan gå i gang med de almindelige
arbejdsgange i Pindemosen. Det betyder følgende:
Forvurdering mhp. salg: 2-3 bestyrelsesmedlemmer tager fat på forvurderingen i næste uge (uge 17). Vi er i
øjeblikket bekendt med 3 kolonister, som ønsker at sælge. Går du selv med tanker om salg, så meld det
gerne til bestyrelsen nu - på tlf. eller på mail. Om Vurderingsudvalget umiddelbart derefter kan foretage sin
vurdering - og overholde reglerne - er endnu ikke afklaret, og indkaldelse til besigtigelse efter ventelisten
afventer forhåbentlig nye åbninger efter den 10. maj.
Havevandring: Havevandringsudvalget har besluttet, at der foretages havevandring i denne sæson i uge 20,
uge 30 og uge 40. Som altid bliver der især set på hækkene (pasning, lugning og afstand til vej) og på
havens almindelige orden.
Fællesarbejde: Fællesarbejdsgruppen åbner første gang for en arbejdsdag søndag den 19. april kl. 11-14 tilpasset corona-situationen, jf. mail fra søndag 12. april med titlen ”Nyttig viden om fællesarbejdet og
fællesarealerne”.
Arrangementer: Bestyrelsen forventer desværre, at alle annoncerede arrangementer må aflyses indtil langt
ud på sommeren. Vi aflyser allerede nu Medlems- og velkomstmødet på Damgården den 6. maj og
Fællesspisningen den 13. maj. Vi tror ikke på, at vi kan afholde pinsemorgen-fejring den 31. maj, men vi
holder lige et vindue åbent til efter den 10. maj. I vil høre nærmere. Vedhæftet finder I et notat om, hvad
der er værd at vide som ny i Pindemosen - er også værd at repetere for os andre
Gratis ”jord”: Fællesarbejdsgruppen oplyser, at der kommer en ny forsyning af hhv. råkompost og topdress
i begyndelsen af maj - og igen i begyndelsen af august. Samtidig skal der lyde en opfordring fra den samlede
bestyrelse til at udvise solidaritet og fællesskabsfølelse i den rette kolonihaveånd: Hent jord og grus i
rimelige mængder i trillebør - og ikke i store mængder i trailer. Til orientering kan alle med bil og trailer
hente gratis ”jord” på Skibstrup Genbrugsplads. Spørg også gerne din nabo (uden bil), om han/hun har brug
for en levering.
Gratis flis: Eyal fra have 68 skaffer Pindemosen en bunke flis - og det kommer lige pludseligt.
Åbent skralderum: Det er rigtig fint, at I tager jeres husholdningsaffald mv. med hjem. Men HUSK, at
skralderummet er åbent på søndag kl. 10-11, kun til husholdningsaffald. Tjek også den udsendte liste
sammen med mailen fra i søndags - eller se alle datoer for åbent skralderum på den store opslagstavle.
Nybygning/Ombygning/Tilbygning: Hvis du vil bruge noget af din måske rigelige fritid i corona-perioden til
at forbedre dit kolonihavehus, så husk at tjekke ordensreglerne og kontakte bestyrelsen, inden du går i
gang. Ring eller skriv til os.
Med ønsket om en fortsat dejlig april - på trods af afstandskravet
Mange hilsener
Pindemosens bestyrelse
14. april 2020

