
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 
Møde i HF Pindemosens bestyrelse 
 
Referat 
 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.00 til senest 22.00 
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: Lars, Stefan, Oddbjørg, Dorte og Eva.  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra mødet den 30. september 2019 

 
Referatet er udsendt på mail den 15. oktober.  
 
Referatet blev godkendt af de tilstedeværende, som også besluttede, at man ville ”vende” alle 
punkter på dagsordenen og gentage de nødvendige på næste møde.  

 
2. Valg af ordstyrer og referent 

 
Posten som ordstyrer går på omgang blandt dem, der vil, mens sekretæren varetager 
referentopgaven. Lene B har meldt sig som ordstyrer. 
 
OK. 

 
3. Formandens/næstformandens omgang 

 

 Henvendelser til formandskabet/Pindemosen siden seneste møde, jf. også referatet 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Der er kommet rigtig mange kommentarer til Havevandringsudvalgets brev til omkring 40 
haver om uanmeldt tilsyn i april 2020. 

http://www.pindemosen.dk/


 

 

Haverne 131, 132 og 133 har blankt vand i haverne, der løber videre til fx 119 og 124, og 
Lars har undersøgt regnvands-drænbrøndene, som er stoppede. Han har også talt med 
Nikolaj Brejl fra kommunen, som lover at sende folk ud for rense disse brønde samt 
sende kort over samtlige registrerede dræn og brønde.  
 
Opfølgning på næste møde om Løvdalsvej og Vurderingsudvalget, jf. referat fra 
september. 
 

 Sager vedrørende haverne, jf. også referatet 
Jf. ovenfor. 
 

 Salg af haverne 99, 103 og 134 samt generel drøftelse af sæsonens salg 
Lene T orienterede om de tre salg, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Der er i alt solgt 14 haver i sæson 2019. 
 

 Nyt fra åbent kontor, åbent skralderum samt God Vinter arrangementet lørdag 26. oktober 
Dagen var - på trods af dårligt vejr - forløbet godt med 1 indmeldelse, 1 kontraktændring 
og 1 forespørgsel fra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i løbet af åbent kontor, minimalt brug af 
skralderummet, som tømmes af skraldebil for sidste gang i sæsonen 4. november 
(Marianne låser op), samt omkring 25 stykker til afsluttende frikadeller og kartoffelsalat. 
 

 Sæsonlukning - vand og kæder torsdag 31. oktober kl. 16 samt aftagning af vandmålere 
Martin m.fl. er kontaktet mht. lukning af vand, og Vesti er backup for Lars mht. kæderne. 
Vandmændene har muligvis selv udarbejdet en procedurebeskrivelse for både aftagning 
og påsætning af vandmålere. Lene T rekvirerer skrivelsen fra Martin mhp. eventuel 
viderebearbejdning, ligesom hun aftaler test af målerne med vandmændene. 
 

 Evt. nyt om skralderumssagen og vandregnskabssagen 
 
Bente Flintrup fra kommunens ejendomsservice er kontaktet mhp. muligheden for en 
udslagsvask i forbindelse med dueforeningens eksisterende toilet. Der skal søges mv. 
herom i anden afdeling (Dorthe Pedersen fra Vand og Miljø), men kommunen har ikke i 
øjeblikket planer om at nedlægge dueforeningen i Pindemosen, men nok stramme op på 
slagenes udseende. 
 
Vi afventer fortsat notat om ”fælles vand” fra kommunens vandmand Lennart, som 
Marianne rykker. Vi tror, spildet skyldes vore egne målere, og vi skal beslutte os for, om 
vi skal have nye, om vi skal leve med det, eller om de forsøgsvist kan renses med eddike. 
Punktet skal derfor op igen på næste møde, og vi foreslår desuden en kontakt til andre 
haveforeninger, fx via kredsen, om denne problemstilling. 
 

 Nyt fra formandsmøde i Nordsjællandskredsen 
Marianne fortalte kort om den kommende kompetenceudvikling og opstramning af 
Vurderingsudvalgene, herunder forslaget fra et kredsbestyrelsesmedlem om at udarbejde 



 

 

en opdateret prisliste over de mest almindelige byggematerialer, men derudover 
genoptages punktet på næste møde. 
  

 Evt. nyt om Damgården og den manglende bestyrelse 
Vi har endnu intet nyt hørt fra hverken vore egne repræsentanter i den afgåede 
bestyrelse eller fra kommunen. 
 

 Eventuelt 
Intet. 
 

 Hyppighed af og mødetidspunkter for bestyrelsens møder, jf. mail fra Dorte. UDSAT fra 
septembermødet. Jf. også pkt. 4. 
Udsættes til næste møde, men generelt er der ikke stemning for at begynde de 
almindelige bestyrelsesmøder før kl. 18.30 (med spisning fra kl. 18). 

 
4. Vinteropgaver 2019-20 samt bestyrelsesmøder 

 
Marianne eftersender en oversigt over de vinteropgaver, der er omtalt i referaterne. På den 
baggrund kan der aftales dels en mødeplan for bestyrelsen i forhold til bestyrelses- og temamøder 
frem til generalforsamlingen søndag 8. marts 2020, dels en eventuel opgavefordeling. Oversigten 
kan også give anledning til en generel drøftelse af sæson 2019.    
 
Listen blev kort gennemgået, og der blev justeret og tilføjet, og punktet såvel som den nye liste 
(fremsendes) genoptages på næste møde. 
 

5. Nyt fra Fællesarbejdet  
 
Fællesarbejdet ved Dorte og Solveig orienterer om indsatsen 26. oktober, om siden sidst, om 
fremtidige planer og ønsker samt giver en oversigt over haver med manglende arbejdstimer. 
 
Solveig gjorde status og fortalte, at 4 haver slet ikke har lagt timer, og at der i alt er et 
udestående på 48 timer. Hun har skrevet til disse haver inden sidste fællesarbejde, og det blev 
aftalt, at Fællesarbejdet foretager en endelig opgørelse, skriver til dem, der mangler og beder 
dem acceptere opgørelsen - med en tidsfrist. Dette for så vidt muligt at undgå, at kassereren har 
problemet, når regningen er fremsendt. Lars skal kontaktes om XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
Fællesarbejdet har generelt været eftergivende i år pga. ændrede datoer og mødetider, men 
målsætningen er en opstramning i næste sæson. Det blev aftalt, at Solveig eftersender 
timeoversigten samt brevene til bestyrelsens orientering og mhp. en debat om det faste 
fællesarbejde. Det blev foreslået, at vi tager en erfaringsudveksling i kredsen om, hvordan man 
hver især passer på vejene. Er stenmel en løsning? 
 
Det blev også aftalt, at vi indkøber en stor vægkalender til kontoret, hvor vi indfører alle møder, 
åbent kontor, havevandringer, fællesarbejde, vurderinger, salg, kontorarbejde og rengøring - til 
alles overblik og for at undgå uhensigtsmæssige sammenfald.  
 

6. Nyt fra udvalg og grupper 
 



 

 

Seneste nyt fra Havevandringsudvalget ved Lene B, Festudvalget ved Oddbjørg, 
Arrangementsgruppen, herunder middag for tillidsvalgte, ved Lene B og Marianne, og evt.  
Vurderingsudvalget ved Lars. 
 
For Havevandringsudvalget jf. ovenfor. Oddbjørg sørger for, at Festudvalget afregner med 
kassereren. Der var 20 deltagere til sæsonens sidste fællesspisning, og vi skal huske, at ”bageren” 
tilbyder brød også til disse arrangementer. 

 
7. Regnskab, budget 2020 samt venteliste 

 
Lene T udarbejder regnskabsbilag for september 2019, som eftersendes eller udleveres på mødet. 
Der tages en indledende drøftelse af vilkår for og ønsker til budget 2020, herunder kontingent, 
hensættelser, diverse store poster (fx haveaffald, grus og kompost) samt nyindkøb. 
Der er fortsat stor interesse for ventelisten, og en aktuel status gives på mødet. 
 
Pga. sygdom er der ikke udarbejdet bilag, men Lene T forsikrer, at der er penge på kontoen. 
Budget 2020 skal på næste møde som et selvstændigt dagsordenspunkt. I den forbindelse skal vi 
tage endelig stilling til levering af jord og grus, og vi er i tvivl om, hvorvidt der også kan leveres på 
den lille P-plads, som tilhører Damgården. Ventelisten opdateres snarest for sidste gang i år, men 
befinder sig på pænt over 50. 
 
Pindemosens Pris 
 
Der er siden seneste møde - efter aftale - foretaget en mailhøring på baggrund af de to forslag til 
prismodtagere, og bestyrelsen har enstemmigt valgt at pege på Mie fra have 2 og Irvin fra have 12. 
Beskrevet på diverse medier: 
 
”En enig bestyrelse har besluttet, at Pindemosens Pris i år skal gå til Mie og Irvin, som deler prisen. 
Prisen tildeles for at gøre en særlig indsats for at styrke fællesskabet i Pindemosen, ved - på nær en 
enkelt - at stå for maden til alle fællesspisninger i 2019. Dette har været med til at gøre 
fællesspisningen til en stor succes, der endda er omtalt i Havebladet og i færd med at blive etableret 
i andre haveforeninger. Med prisen følger et gavekort på 1000 kr. - 500 til hver - til byens butikker, 
som overrækkes på den ordinære generalforsamling til foråret”. 
 
Marianne sørger for indkøb af gavekort og diplom. 
 
Taget til efterretning. 
 

8. Næste møde, mødeleder og forslag til punkter på mødet 
 

Vi forsøger os med mandag den 18. november kl. 18.30 med spisning kl. 18. Solveig laver maden 
og står som mødeleder. Datoen er efterfølgende godkendt af de fraværende. 
 

9. Eventuelt  
 

Intet. 

 
4. november 2019 


