
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 
Møde i HF Pindemosens bestyrelse 
 
Referat 
 

Torsdag den 6. august 2020 kl. 18 til ca. 21 
på Pindemosens kontor 

 
 
Deltagere: Lars B. Nielsen (formand), Solveig Pors Nielsen (næstformand), Lene Torp (kasserer), Marianne 
Tinggaard (sekretær), Lene Bak, Oddbjørg Bertelsen, Susanne Larsen og Niels Kryger samt suppleanterne 
Kirsten Grevald og Grethe Nielsen.  
 
Afbud: Oddbjørg og Lars 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra mødet 2. juli 2020 

 
Referatet er udsendt på mail den 16. juli. 
 
Til dagsordenen tilføjes under pkt. 3 ”Nyt fra Forbundet” samt ”Arrangement for de folkevalgte”. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Valg af ordstyrer og referent 

 
Posten som ordstyrer går på omgang blandt dem, der vil, mens sekretæren varetager 
referentopgaven.  
 
Lene T. meldte sig som ordstyrer. 

 
3. Seneste KORT nyt fra formanden og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

• Salg af huse, fremvisning og ny venteliste siden sidst  
 
Der er ved 2. fremvisning i år solgt seks huse, og det blev klaret på tre dage. XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Det blev aftalt, at sidste frist for oplysning om salg i denne sæson sættes til den 31. 
august.  
Ventelisten er pt. på 75 personer. 

http://www.pindemosen.dk/


 

 

• Sager vedr. haverne, herunder XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

• Fastsættelse af infomøde med Vurderingsudvalget i regi af Forvurderingsgruppen, 
herunder behov for opstramning af procedurer samt vurderingskursus 19. august 
 
Der indkaldes ikke til møde, da der nu afholdes obligatorisk vurderingskursus for hele 
udvalget (alle har sagt ja) samt interesserede fra bestyrelsen (Lars, Lene B. og Susanne) 
onsdag den 19. august kl. 18.30 på Damgården. Repræsentanter for vurderingsudvalgene 
fra kommunens andre kolonihaver deltager også i kurset. Ny vurderingskvinde Mie fra 
have 2 har været med på et par vurderinger som føl. 
 

• Indbrud i Pindemosen i højsæsonen 
 
Desværre har vi været ramt af indbrud og forsøg herpå fem gange i juli måned. Det er 
utrygt og irriterende, da det ligner drengestreger med en masse rod, men uden at der 
stjæles de store værdier. Vi har skrevet flere alle-mail til kolonisterne om forskellige 
afværgeforanstaltninger og fortalt om sagen her og der. Lars forhører sig om situationen 
på Solbakken, og Solveig forhører sig om, via kommune og politi, hvorvidt der findes et 
gadeteam eller SSP her i kommunen. 
 

• Kontakt til bestyrelsen ift. telefon og mail 
 
Formandens telefontid er begrænset til tre aftener om ugen, men telefonbeskeder og 
sms’er på Pindemose-telefonen skal tjekkes en gang dagligt, og der skal ageres, hvis det 
er akutte sager. Fx sygdom i forbindelse med skraldevagter. Mailen tjekkes ligeledes en 
gang om dagen. 
 

• Opfølgning på kontakt til Helsingør Kommune, jf. referatet 
 
Lene T er i kontakt med Ejendomsservice i forhold til reparation af dræn og dæksler. 
Lars har forgæves forsøgt aftaler med Park og Vej, men fortsætter indsatsen. 
Marianne afventer kommunens indsats for tillæg til lejekontrakt - meldingen lyder 
foreløbigt på september. 
Solveig har intet nyt om skelvandring. 
 

• Nyt fra Forbundet 
 



 

 

Marianne orienterede om de seneste nyhedsbreve fra Forbundet, sendt ud på mail, og 
henviste til opfordringen om at deltage i medlemsundersøgelsen. Desuden nu mulighed 
for en OBH besigtigelsesrapport i forbindelse med salg (mail fra Forbundet 3. august). 
 

• Arrangement for de folkevalgte 
 
Det årlige arrangement for alle folkevalgte/frivillige som kvittering for indsatsen i 
sæsonen fastsættes til fredag den 6. november kl. 18. Lene B. og Marianne udvikler 
arrangementet og orienterer alle frivillige om tid og sted. 
 

4. Nyt fra Byggesagsgruppen, Havevandringsudvalget, Festudvalget/Arrangementsgruppen samt fra 
Foreningen Damgården  

 
De respektive tovholdere fortæller om nyt siden sidst. Byggesagsgruppen har en sag til drøftelse, 
Havevandringsudvalget har gået sin anden runde, Arrangementsgruppen har forslag til afvikling af 
tre arrangementer og opdaterer mht. afvikling af mødet om Separett toiletter 12. august. Lene T 
præsenterer vores låneaftale. Damgårdens repræsentanter er orienteret om vores møde med 
tilbud om orientering.  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Havevandringsudvalget orienterede om sin runde i uge 30. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Udvalgets tjekrunde 14 dage 
senere giver anledning til mail til ni kolonister. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX 
 
Arrangementsgruppen forventer mange deltagere til toiletmødet 12. august. Låneaftalen 
udformes efterfølgende af kassereren, når toilettype og pris er kendt. Aftalen løber over maks. to 
år, og beløbet trækkes sammen med kontingentet hvert kvartal. 
Gruppen har udviklet forslag til medlemsmøde onsdag 26. august kl. 19-20.30 og til beskæring og 
andet grønt møde onsdag den 9. september kl. 19-21. Forslagene blev godkendt og skal gøres 
klar til udsendelse til kolonisterne. 
 
Intet nyt fra Damgården. Pindemosen er dog af forkvinden blevet bedt om at stramme op på 
tidsforbruget om søndagene efter sommerfest og hjemflytterfest eller betale for en hel dag 
ekstra. Dette skal ved lejlighed drøftes med vore repræsentanter, og der er lavet ny aftale med 
bestyrerparret. 



 

 

 
5. Nyt fra Fællesarbejdet (punktet er udsat fra juli-mødet)  

 
Der blev på mødet i juni aftalt, at der kommer et oplæg (skriftligt inden mødet eller mundtligt på 
mødet) fra gruppen om arbejdet med vores veje, evt. ensretning af kørslen visse steder samt 
opfølgning på de planlagte grønne projekter. 
 
Vi har afsat penge på budgettet til ekstern bistand til at påbegynde professionelt 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, udsendes info til kolonisterne om tidsforbrug, adgang og andet. Evt. 
ensretning af vejene afventer, men der er bestilt nye skilte. 
Der er huller i vejene ved P-pladserne, døde træer ved mellemste sø og behov for beskæring over 
vejen ved duerne pga. slamsuger. 
 

6. Fremtidens affaldshåndtering i Pindemosen 
 
Marianne, Lars og Lene B kommer med et oplæg om vores behov for beholdere mv., som inden 
længe skal meddeles forsyningen.  
 
Lene B. fortalte om vores beregninger på antal containere og ønsker om at forbedre 
skralderummet. Marianne og Lene B udarbejder på dette grundlag bestilling til Forsyningen inden 
udgangen af august. 

 
7. Nyt fra strategigruppen 

 
Gruppen har holdt sine første møder og gjort sig nogle tanker om Pindemosens helhedsorienterede 
femårsplan. Punktet er fast på dagsordenen indtil generalforsamlingen. 
 
Solveig orienterede om første møde i strategigruppen om vejen frem mod et foreningshus med 
flotte overheads om målsætning, indhold af huset, alternative ideer, skitser, finansiering og 
diverse sager, der skal undersøges via kommunen. 

 
8. Økonomi 

 
Kassereren orienterer om status.  
 
Der er ingen grund til bekymring, år til dato oversigten giver ingen overraskelser, og kassereren 
er glad, da der nu næsten ikke er nogle kolonister, som benytter girokort. 
 

9. Næste møde og punkter hertil 

 

Mandag den 7. september kl. 18, hvor Kirsten står for maden (husk at gemme bilag til 

regnskabet). 

 

10. Eventuelt 

Intet. 

Marianne 
17. august 2020 


