Infomail til kolonisterne 10. august 2020

Nyt fra bestyrelsen
Kære kolonister.
Bestyrelsen har heldigvis ikke hørt om nye indbrud i denne weekend. Lad os håbe, at vores tiltag,
sommervarmen og måske omtale rundt omkring nu får det til at høre op. Vi krydser fingre!
Husk, at det er på onsdag den 12. ds. mellem kl. 16 og 18, at enhver interesseret kan smutte forbi
Damgården og høre om Separett toiletter (kildesorterende). Bestyrelsen har undersøgt
toilettyperne i hver enkelt have, og der er 35 haver, som skal have udfaset campingtoilettet inden
sæson 2021. Kom forbi på onsdag og få et godt tilbud.
Bestyrelsen holdt møde i torsdags, hvor vi i fællesskab glædede os over, at vi nu har solgt 10 huse i
denne sæson. Der er dog fortsat mange på ventelisten - pr. dags dato 75 personer.
Overvejer du at sælge dit hus inden afslutningen på denne sæson, beder vi om, at du orienterer
bestyrelsen hurtigst muligt og SENEST mandag den 31. august. I modsat fald når vi ikke igennem
vurderings- og salgsprocessen i år.
Vi har forskellige uafsluttede sager med Helsingør Kommune, og vi håber at komme i kontakt mhp.
handling, nu sommerferien formodes at være afsluttet. Bestyrelsen er i øvrigt klar til at anmelde til
Helsingør Forsyning vores bud på antal containere til det nye affaldssystem.
Kolonihaveforbundet erindrer fortsat om medlemsundersøgelsen. Har du glemt mailen eller ikke
kan finde den, er der et link til undersøgelsen på http://www.pindemosen.dk/nyheder
Som det fremgik på vores generalforsamling i marts, har vi afsat penge til at påbegynde
professionel vedligehold af vores veje. Der er nu indgået en aftale, og årets penge rækker til gamle
afdeling, inkl. øen. Arbejdet forventes at kunne udføres i september. Ny afdeling må vente til
2021.
Når tidspunktet for arbejdet er kendt, hører I naturligvis nærmere om tidsforbrug, adgang og
andet.
Kender du en fremragende kolonist? Husk, at du kan indstille vedkommende til Pindemosens Pris inden 1. september.
Husk også, at vi afholder loppemarked søndag den 23. august kl. 12-16. Skal du have en stand, skal
du henvende dig til Hanne i have 86 på sms 26616816.
Mange hilsener fra
Pindemosens bestyrelse

