
Info-mail til kolonisterne 3. juni 2020 

 

Nyt fra Pindemosens bestyrelse 
 

Kære kolonister. 

 

I går den 2. juni holdt Pindemosens bestyrelse sit første fysiske møde efter generalforsamlingen 8. 

marts. Udenfor på gårdspladsen ved kontoret på Damgården i det dejlige solskin med håndsprit og 

behørig afstand - undtagen de 2 minutter, hvor der blev taget et gruppebillede. Det er vedhæftet, så I 

kan genkende os på havegangene - bortset fra sekretæren som agerede fotograf :-) 

 

Der er følgende nyt, som kan være af umiddelbar interesse for alle: 

 

Formandens telefontid på nr. 21348786 ændres fra dd. til: 

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19-21. 

Men I kan altid skrive til os, og mailen tjekkes 1 gang om dagen. 

 

Husk også, at der er åbent kontor 1 gang om måneden - næste gang på søndag 7. juni kl. 11-13. 

 

Vi har nu 5 huse til salg og mindst 1 mere lige op over, og vi har derfor besluttet at invitere til 

fremvisning efter ventelisten søndag 14. juni. Forvent en del leben rundt i Pindemosen på denne 

dag. Der er pt. 64 på ventelisten, og vi har derfor bedt om tilmelding pga. forsamlingsforbuddet, og 

inden for den første time efter udsendelse af invitationen var der 20 tilmeldte. Der bliver tale om 

rundvisning i hold og muligvis af flere omgange. 

 

Og apropos corona-situationen: Vi aflyser hermed - desværre - alle fællesspisninger i denne sæson. 

Hvad angår sommerfest, loppemarked og hjemflytterfest ser vi tiden an og melder ud tættere på de 

aktuelle datoer. 

 

Forsyning Helsingør implementerer kommunens nye affaldssorteringssystem i kolonihaver i enten 

september i år eller februar 2021. Bestyrelsen har valgt februar næste år og vil inden da gøre 

skralderummet mere indbydende - og i øvrigt indhente sammenlignende oplysninger fra andre 

kolonihaver i forhold til de 5 forskellige fraktioners antal beholdere og deres størrelse. Det betyder, 

at der er skraldevagt og åbningstid onsdag og søndag i hele sæson 2020. Næste gang i eftermiddag 

kl. 17-18. 

 

Bestyrelsen har rykket Helsingør Kommune for tillæg til lejekontrakt i forhold til dels 60 m2 under 

tag, dels etablering af blomstereng under masterne og udbedring af arealet rundt om paddesøen med 

slåning af ugræs og såning af bivenlig blomsterblanding. Der er også erindret om den lovede 

skelvandring ud til Vestkilen. 

 

Endelig har bestyrelsen besluttet, at der pr. 1. juli 2020 pålægges et administrationsgebyr på kr. 100 

for de kolonister, der fortsat benytter girokort til indbetaling af kontingent til Pindemosen. 

Kassereren/bestyrelsen kan være behjælpelig med tilmelding til Betalingsservice. 

 

Bestyrelsen holder sit næste møde 2. juli. Nyd sommervejret. 

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Marianne sekretær  


