Info-mail til kolonisterne 3. oktober 2019

Sæsonlukning – med en masse mere
Kære Kolonister.
Sæson 2019 er gået ind i sin allersidste måned, og vi i bestyrelsen håber, I alle har haft en dejlig sommer
både i og uden for Pindemosen. Endnu kan der forhåbentlig blive nogle gode timer i haven og huset, mens
vi hver især gør klar til vinteren. Og i den forbindelse er der nogle datoer og nogle begivenheder, som I skal
være meget opmærksomme på.
SÆSONLUKNING - vand og kæder
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16 lukker vandmændene for vandet på hovedhanen, og samtidig sætter
vi kæderne på.
I dagene derefter vil vandmændene gå rundt i haverne og afmontere målerne for vinteren, så husk at rense
din målerbrønd for jord og blade.
HUSK, når du selv lukker for vandet: Når kolonihavehuset lukkes ned for vinteren, skal du lukke for vandet
på din egen hane i målerbrønden. Aflæs samtidig din måler for god ordens skyld. Alle vandhaner i huset og
uden for i haven skal stå åbne, så alle rørinstallationer og eventuel vandvarmer (husk først at slukke for
strømmen) bliver tømt for vand. På den måde kan du undgå frostsprængninger.
Tøm også evt. opvaske- og vaskemaskine for vand og afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der
konstant indeholder vand. Det er også en god ide at sikre sig, at der ikke står vand i rørenes ”knæk” under
vaskene - skru dem af, tøm dem og skru dem på igen.
Inden sæsonåbning 2020 skal du lukke for alle vandhaner - og du vil nu være klar til den nye havesæson,
når vandmændene igen skruer målerne på og fortæller, hvornår der åbnes for vandet på hovedhanen.
SÆSONLUKNING - med ønsket om en god vinter
Lørdag den 26. oktober sker der en masse:
 Åbent kontor kl. 10-12
 Fællesarbejde kl. 11-14 (husk, at der skal leveres 9 timer pr. have, hvis du ikke har fast
fællesarbejde, er fritaget pga. alder/sygdom eller er valgt til udvalg eller bestyrelse. Ikke aflagte
timer konteres efterfølgende med 450 kr. pr. time).
 Åbent skralderum kl. 12-13
 Vi ønsker hinanden god vinter kl. 14 på gårdspladsen ved Damgården med lidt vådt og tørt
ÅRETS SIDSTE FÆLLESSPISNING
På torsdag den 10. oktober kl. 18 er der igen fællesspisning på Damgården, og det er Vesti fra have 39, der
står i køkkenet. Han har valgt at servere kål i karry, og som vanligt vil der også være kaffe og kage.
Tilmelding til Marianne på sms/tlf. 30921517 senest mandag den 7. oktober kl. 20. Vi har også brug for
nogle hænder til borddækning og/eller oprydning, men tøv ikke med at melde dig til Pindemosens sidste
”folkekøkken” i 2019.

SALG AF HUSE
Der er i øjeblikket tre huse til salg, og der inviteres til fremvisning efter ventelisten søndag den 13. oktober
kl. 10. Der er i skrivende stund 55 interesserede på ventelisten. Bemærk, at have 134 tilbydes til en ny pris,
se mere på http://www.pindemosen.dk/kolonihavehuse-til-salg. Vækker det din interesse, skal du straks
kontakte bestyrelsen.
Bemærk også, at der ikke kan komme flere huse til vurdering mhp. salg i denne sæson.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Vi har reserveret Damgården til den næste ordinære generalforsamling, som vi inviterer til søndag den 8.
marts 2020 kl. 11. Reserver dagen allerede nu.
SIDSTE NYT OM SKRALDESAGEN
Bestyrelsen arbejder fortsat med at afsøge forskellige løsningsmuligheder for en fremtidig sikring af, at
containerne i skralderummet KUN benyttes til husholdningsaffald og intet andet. Vi fremlægger forslag til
den kommende ordinære generalforsamling. Vi møder stadig stor samarbejdsvilje og forståelse hos såvel
forsyning som kommune i den forbindelse.
OPFØLGNING PÅ VANDREGNSKAB 2018
Som tidligere omtalt er der med oktober kvartal opkrævet en ekstra regning på fordelt fælles vand.
Bestyrelsen forfølger sagen sammen med forsyningen og kommunen, bl.a. ved lokal besigtigelse og ekstra
målinger, men endnu er sagen ikke opklaret. Der er dog desværre en del, der tyder på, at det er vores egne
målere i de enkelte målerbrønde, som efterhånden er fejlbehæftede og trænger til udskiftning. Vores egne
vandmænd undersøger dog i forbindelse med lukning, om der kan identificeres en lækage i rørene. I vil
høre nyt, når undersøgelserne er afsluttet.
DAMGÅRDSBESTYRELSEN ER GÅET AF
Bestyrelsen i Pindemosen er via mail og referat fra ekstraordinær generalforsamling i Damgårdsbestyrelsen
den 26. september blevet orienteret om, at ekstraordinært valg til bestyrelsen resulterede i, at ingen blev
valgt. Foreningen Damgården står derfor uden bestyrelse, og kommunens Center for Kultur og Turisme,
Idræt og Medborgerskab er kontaktet for overdragelse af foreningen.
Pindemosen afventer nyt fra denne kant.
SUCCES MED FÆLLESARBEJDET
På den seneste fællesarbejdsdag blev der plantet begyndelsen til en frugtlund på den skrånende plæne ved
den mellemste sø med støtte fra Agenda 21 midler, og begivenheden blev positivt omtalt i Helsingør
Dagblad. Indsatsen er også begyndelsen til en grøn og bæredygtig kolonihaveforening med fokus på unikke
søer med særligt dyreliv, blomstereng med høslæt og mulighed for en paddesø - alt sammen i samarbejde
med kommunen.
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