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NYHEDSBREV MARTS 2017
KÆRE KOLONISTER, SÆSON 2017 NÆRMER SIG…………………….
VEJENE OG VANDET ÅBNES:
Vejene åbnes i løbet af fredagen den 24. marts 2017.
I weekend den 24., 25. og 26. marts 2017 åbnes der for vandet. Men som beskrevet i
nyhedsbrevet januar 2017 har Mogens undladt at fjerne målerne på en del haver i gl. afdeling,
som derfor kan have fået frostskader. Så vi lover ikke noget, men Michael og Kim gør hvad de kan.
Vi vil be´ Jer om at være opmærksomme i forhold til udsivende vand, både hos dig selv og hos
naboen, samt hvis der opstår ”søer” hvor der ikke plejer at være vand. Kontakt venligst
Pindemosen på mail eller tlf. (se oplysniner herover) hvis du ser noget mistænkeligt.
Vi vil lige gøre opmærksom på, at vandmændene IKKE er din vicevært eller din varmemester.
Deres arbejde er, at åbne og lukke for vandet, at afmontere og montere vandmålere, samt aflæse
målerene og udregne hvad hver enkelt skal betale og IKKE VVS arbejde for den enkelte kolonist.
VANDREGNING:
Som følge af ovenstående, er vandregnskabet først afsluttet for nylig og vand opkræves derfor
først sammen med april kvartals leje og kontingent.
GENERALFORSAMLING 20 APRIL 2017:
Den foreløbige dagsorden udsendes sammen med dette nyhedsbrev. Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen altså den 6. april 2017 kl. 12.
Der står godt nok i Pindemosens nye vedtægter (vedtaget på generalforsamlingen 2016) at den
foreløbige dagsorden skal udsendes med 1 måneds varsel, samt at forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Dette er en uhensigtsmæssighed vi i bestyrelsens ikke har været opmærksomme på. Derfor stiller
bestyrelsen forslag om at ændre dette således at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Selvom dette forslag ikke er vedtaget endnu, fraviger vi
vedtægterne fordi vi finder det udemokratisk andet.

BEMÆRK! Denne generalforsamling har mange vigtige forslag på dagsordenen – så det er vigtigt at
DU møder op og er med til at bestemme hvordan VORES forening skal udvikle sig. Der er ledige
pladser både i bestyrelsen og i udvalgene, så overvej om det er noget for dig.
HÆKPLANTER FOR SIDSTE GANG:
Som beskrevet i nyhedsbrevet januar 2017, har Helsingør Kommune opsagt ”Grøn drift”. Dette
indebærer også bestilling og betaling af hækplanter mod yderområder. Da den 5 årige frist med at
udskifte Liguster Vulgaris til Avnbøg udløber i år, er det lykkedes formandsgruppen, med netop
denne begrundelse, at forhandle os frem til, at vi alligevel kan bestille hækplanter i år, på
kommunens regning. SÅ…… for din egen og din pengepung skyld, skift din yderhæk til Avnbøg i år.
Planter til alle yderhække bestilles senest 1. april 2017 kl 12. Der skal bruges 3 planter pr. meter.
Du bestiller hækplanter, ved at sende en mail til Pindemosen med navn, tlf nummer og
havenummer samt antal planter og meter du skal beplante. Eller samme oplysninger skrevet på
papir og lagt i Pindemosens postkasse ved kontoret.
NYT SKAB TIL INFORMATIONER MELLEM OS:
Flemming Larsen, have 68 har snedkereret et fint nyt skab med opslagstavler på begge sider.
Skabet er opsat på den store parkeringsplads – lige ud for duehusene. På siden ud mod
parkeringspladsen er der låger på opslagstavlerne, og denne side er tænkt til bestyrelsens
informationer til Jer og andre. Bagsiden ind mod stien, er tænkt til informationer/køb/salg/søgning
efter hjælp/gives væk m.m.m. fra kolonist til kolonist. De 3 gamle udhængsskabe fjernes af
fællesarbejdet i løbet af sæsonnen.
HØJSPÆNDINGSLEDNINGER:
Vi har tidligere informeret Jer om at højspændingsledningerne, skulle grave ned i jorden, men det
bliver desværre ikke til noget, fordi Energinet/dk mener at det bliver for dyrt.Det drejer sig om
stykket fra den store parkeringsplads, mellem kolonihaverne og duehusene, forbi søen til marken
ved Vestkilen.
Højspændingsmasterne bliver stående og ydermere skal der også graves ekstra ledninger ned i
jorden i samme område. Energinet/dk har lovet at have det færdigt inden sæsonen starter, men
det tvivler vi på at de når, da vi ved at der opstået forsinkelser.
Energinet/dk er forpligtet til at reetablere området efterfølgende. Så vær opmærksom på om der
sker skader på- og uden for din hæk. Hvis noget bliver ødelagt eller skadet så tag billeder og send
dem pr. mail til Pindemosen.
Helsingør den 10. marts 2017

Susan Antonsen
Formand og redaktør

