
 

 

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør 
Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf.: 21348786, www.pindemosen.dk  

________________________________________________________________________________ 

 
Møde i HF Pindemosens bestyrelse 
 
Referat 
 

Mandag den 2. marts 2020 kl. 18.00 til ca. 21.30 
på Pindemosens kontor 

 
 
Deltagere: Lars B. Nielsen (formand), Lene Torp (kasserer), Stefan Olsen (næstformand), Marianne 
Tinggaard (sekretær), Lene Bak, Vesti Pedersen, Oddbjørg Bertelsen og Dorte Broberg samt suppleanten 
Solveig Pors Nielsen.  
Eva Andreasen har orlov, men er naturligvis meget velkommen til hele eller dele af mødet. 
 
Afbud: Oddbjørg og Stefan 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2020 

 
Referatet er udsendt på mail den 16. februar.  
 
Dagsordenen blev godkendt, mens der var en enkelt rettelse til referatets pkt. 7. 

 
2. Valg af ordstyrer og referent 

 
Posten som ordstyrer går på omgang blandt dem, der vil, mens sekretæren varetager 
referentopgaven.  
 
Solveig meldte sig som ordstyrer. 

 
3. Generalforsamling 2020 

 
Vi skal have styr på dagens forløb og har brug for en indgående drøftelse af ikke mindst følgende 
emner: 
 

• Gennemgang af dagsorden og drøftelse af bilag og aftale om hvem, der gør hvad 
Rollerne blev fordelt, og vi må forvente, at næstformanden kan være fraværende pga. 
situationen med coronavirus. I så fald gennemgår Marianne bestyrelsens ændringsforslag 
til ordensregler og vedtægter. Orientering om poster til fremhævelse i bilag 1 og 5 samt 
gennemgang af bilag 4 mhp. aftale om bestyrelsens holdning. 
 

• Drøftelse af beretninger, herunder præsentation af skralderumssagen 2020 
Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens beretning ved formanden, og derudover 
holder Dorte og Solveig en fælles beretning om fællesarbejdet, Lene B. om 
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Havevandringsudvalget, Birgith fra have 119 om Festudvalget, Oddbjørg om 
Arrangementsgruppen og Martin Hvid fra have 61 om vandmændenes arbejde. 
 

• Tjek på valgene 
Der er arbejdet i marken, og derfor er der begrundet håb om at finde såvel 
bestyrelsesmedlemmer som medlemmer til Vurderingsudvalget, herunder en 
udvalgsformand. 
 

• Info til dirigenten 
Marianne og Lene T. samt forhåbentlig formand og næstformand holder møde med 
dirigenten torsdag 5. marts. 
 

• Frokosten efter generalforsamlingen 
Lene B. og Marianne står for tilmelding og indkøb, og det virker som om, der er fin 
interesse for denne første fællesspisning. 
 

• Pindemosens Pris mv. 
Marianne sørger for gaver, diplom og præsentation. 
 

• Rent praktisk ift. afviklingen - hvem gør hvad? 
Rollerne blev fordelt i forhold til indskrivning, stemmesedler, kopiering af materiale, lyd, 
opstilling i salen, drikkevarer mv. 
 

• Indledende snak om åbning af Pindemosen 2020 
Hvis alt går vel, er vi klar til at åbne for kæder og vand lørdag den 28. marts. 

 
4. Nyt fra formanden, næstformanden samt øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

• Henvendelser fra kolonisterne siden forrige møde 
Vi kan forvente, at have XXXXXXXXXXXXXX vil sælge i begyndelsen af sæsonen. 
XXXXXXXX klager over manglende prop i vandbrønd, og vandmændene skal følge op. 
Mange henvendelser om, hvornår kæderne kan tages af. Enkelte henvendelser om 
vandopgørelsen 2019. Der mangler opfølgning på XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Martin 
vandmand har udarbejdet et notat til os/Kommunen om arbejdet med at finde årsagen 
til vores store forbrug af fællesvand/vandspild. 
 

• Nyt fra kommunen om vand i haverne 
Kommunen har udarbejdet sin egen tidsliste over sagen med drænproblemer i 
Pindemosen (vores sag om XXXXXXXXXXX), og Lars sender vores kommentarer til NSPV 
umiddelbart efter mødet. 
 

• Nyt fra kommunen om skel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Vi afventer en egentlig skelvandring ved Kommunen og en repræsentant for bestyrelsen. 
 

• Nyt fra kommunen om 60 m2 under tag 
Der er afholdt et fint møde med kommunen, og der er aftalt, at der hurtigt udarbejdes et 
tillæg til vores kontrakt om 60 m2 under tag. 
 

• Nyt om paddesø 
Kommunen er i gang med at grave ud til en ny sø. 



 

 

 

• Mail, PCer og IT generelt i sæson 2020 
Punktet udsættes i Stefans fravær, men han har lovet at fortsætte opgaven i sæson 2020 
som fast fællesarbejde (ønsker ikke genvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen). 
 

• Status på ventelisten 
Marianne udarbejder snarest en ny venteliste, men kan oplyse, at der allerede nu er flere 
end 40 personer på listen. 
 

• Kommentarer til vandregnskab 2019  
Der er orienteret ovenfor, og detektivarbejdet med at finde årsagen til det store forbrug 
af fællesvand fortsætter. 
 

• Opfølgning fra seneste møde, jf. referatet om vinteropgaver 
Solveig orienterede om tilbud på opretning af vores veje, og det er dyrt. Hun har sammen 
med Stefan udarbejdet en skrivelse til nye kolonister, og Marianne giver den et tjek. 
 

• Andet …? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

5. Nyt fra Damgårds-bestyrelsen 
 
Formanden orienterer om nyt siden vores seneste møde.  
 
Lars orienterede om sine samtaler og aftaler med Kommunen og Damgårdsbestyrelsens formand 
vedrørende nøgleadgang til alle lokaler, herunder Pindemosens kontor. 
 

6. Næste møde, mødeleder og forslag til punkter på mødet 
 
Det er et konstituerende møde, som bør holdes kort efter generalforsamlingen. Mødedato aftales 
umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
Vi foreslår torsdag 12. marts kl. 19. 
 

7. Eventuelt  
 

Intet. 

 
Ref: Marianne 
25. marts 2020 


