Info-mail til kolonisterne 30-07-2019

Skralderum, vandopgørelse, fællesspisning, havevandring med mere
Kære kolonister.
Sidste nyt om fækalier i skralderummet
Forsyning Helsingør har nu lovet - efter mange forhandlinger og en del involverede folk - at Pindemosen får
tømt containere i morgen onsdag. Er der også denne gang fækalier i affaldet, får vi naturligvis en
ekstraregning for vask af skraldebilen. Desuden skal skralderummet låses af igen umiddelbart efter, da
forsyningen kræver en permanent og holdbar fremtidig løsning. Den skal i bedste fald aftales med
myndigheden, dvs. kommunen, og i værste fald får Pindemosen simpelthen et påbud.
Bestyrelsen vil løbende orientere jer kolonister om sagens udvikling. I mellemtiden må I alle tage jeres
skrald af alle slags med hjem.
Situationen er desværre meget, meget ærgerlig for vores fælles forening - og det bliver sandsynligvis også
en kostbar affære!
Vandopgørelse 2018
Og ikke nok med det. Der er også fortsat problemer med vandopgørelsen fra sidste år, jf. kommentarerne
på opslagstavlerne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der udarbejdes endnu en opgørelse, der skulle være
renset for usikkerheder. Men det vil tage et stykke tid.
I arbejdet med opgørelsen blev vi nemlig opmærksomme på, at dét, der kaldes fællesvand, er
uforholdsmæssigt højt, og antog, at der var tale om en fejl. I første omgang valgte vi derfor kun at afregne
en del af dette samtidig med, at vi satte gang i en undersøgelse af forbruget via vores egne vandmænd,
forsyningen og kommunen. Vi troede, det var en simpel fejl, men kan nu se, at noget tyder på en
gennemgående fejl, der går flere år tilbage. Vi er derfor ikke færdige med vores udredning af sagen.
Konsekvensen af dette er en ekstraregning på fællesvand med oktober kvartal, og det endelige beløb pr.
have vil fremgå af den kommende nye opgørelse. Beløbet vil være i omegnen af plus minus 25 kr./have.
Dette vil naturligvis blive refunderet i 2020, hvis vi får ret i vores antagelse om, at de mange ekstra
kubikmeter ikke kun kan tilskrives Pindemosens kolonister.
Vi beklager forløbet.
Fællesspisning den anden torsdag i måneden
Og nu til noget mere festligt.
Arrangementsudvalget inviterer til august måneds fællesspisning torsdag den 8. august kl. 18.30. Denne
gang er det vores mesterkok Mie fra have 2, der serverer fish pie (torsk og kartoffelmos) som hovedret og
citronfromage til dessert. Som vanligt er der efterfølgende kaffe, ligesom vand, øl og vin kan tilkøbes.
Tilmelding til Marianne i have 58 på tlf./sms 30921517 senest tirsdag den 6. august kl. 18.
Vi har allerede nu en enkelt frivillig hjælper, men vi mangler flere hænder til borddækning hhv. oprydning,
og du er velkommen til at melde dig til en opgave samtidig med tilmeldingen. Overvej også lige, om det er
dig, der kan stå for maden i september måned.
Vel mødt!

HUSK også …
Havevandringsudvalget går - som tidligere oplyst - en runde en gang i næste uge, og som altid vil der være
særligt fokus på hækkene.
Næste fællesarbejdsdag er lørdag den 10. august kl. 11-14. Det fremgår af ordensreglernes pkt. 13, at hver
have er forpligtet til at deltage i fællesarbejde 9 timer årligt - med mindre der er aftale om fast
fællesarbejde eller fritagelse pga. alder. I modsat fald afregnes der efterfølgende et gebyr på 450 kr./time.
Pindemosens Pris skal også uddeles i denne sæson. Den går til en kolonist, der har gjort en ekstraordinær
god, fin, spændende eller overraskende indsats for fællesskabet og vores forening. Har du en kandidat, så
send bestyrelsen dit forslag med begrundelse senest den 1. september - på mail eller i postkassen. Du kan
læse mere om prisen på http://www.pindemosen.dk/havepraemiering
Fremvisning af have 26 og 82
Pindemosens venteliste er nu nået op på hele 51 medlemmer, og de er alle inviteret til fremvisning torsdag
den 1. august kl. 17. Bestyrelsen håber på gode og hurtige salg.
Venlig hilsen pva. bestyrelsen
Marianne Tinggaard
sekretær

PS: 1000 tak til Festudvalget for en herlig sommerfest med flot fejring af vores tre 50 års jubilarer.

