
Info-mail til kolonisterne 29. august 2019 

Lidt af hvert - stort og småt 

Kære kolonister. 

 

Sommeren synger på sidste vers, men heldigvis har vi da nogle uger endnu i denne sæson i Pindemosen - 
og forhåbentlig får vi en rigtig indian summer. Der sker en masse i den kommende tid, så læs endelig 
videre: 

 

Arrangementer 

· På søndag den 1. september har bestyrelsen åbent kontor kl. 10-12. Har du spørgsmål til 
bestyrelsen, eller går du med tanker om at sælge, bygge eller andet, så mød op og få en snak. 
 

· Samme dag søndag den 1. september kl. 12-16 er der loppemarked på græsplænen ved siden af 
den store P-plads. Der er i skrivende stund tilmeldt 8 stader, så kom glad og gør et godt køb. I år er 
loppemarkedet desuden annonceret ved opslag forskellige steder i byen. Yderligere oplysninger 
hos Hanne i have 86 på sms/tlf. 26616816. 

 

· Torsdag den 12. september kl. 18 (bemærk fremrykket tidspunkt) arrangerer vi september måneds 
fællesspisning. Chefkokken Irvin står igen i køkkenet, og han har været en tur i sin fryser for at 
finde nogle gode sager - inden den nye jagtsæson for alvor er gået ind. Som altid vil vi gerne have 
hjælp til borddækning hhv. oprydning, og du giver blot besked, om du tager en af opgaverne, når 
du melder dig til. Sidste frist for tilmelding er mandag den 9. september kl. 20, og det sker til 
Oddbjørg i have 38 på sms/tlf. 27293367. 

 

· Tirsdag den 17. september er der sæsonens næstsidste mulighed for at udføre fællesarbejde. Har 
du endnu ikke bidraget til fællesskabet med dine ni timer, har du nu lejlighed til at få godskrevet 
tre timer. Bemærk, at vi mødes allerede kl. 16 og er i gang indtil kl. 19. IKKE som annonceret kl. 17-
20. I de lyse tider glemte vi, at der bliver tidligt mørkt medio september. HUSK, at ikke udført 
fællesarbejde koster den enkelte kr. 450/time. 

 

· Lørdag den 21. september kl. 18 inviterer Festudvalget til den årlige hjemflytterfest på Damgården. 
Det er et sammenskudsgilde, hvor deltagerne hver især skal medbringe en ret til den fælles buffet. 
Tilmelding til Birgith i have 119 på sms/tlf. 22615667 senest den 14. september. 

 

  



Skralderummet nu og siden 

I formiddags torsdag den 29. august fik vi endelig vasket vores fem containere, og de skulle have to 
omgange i vaskemaskinen, før de lugtede effektivt. Det er en ærgerlig sag, men nu går vi fortrøstningsfuldt 
videre herfra. Vasken var en forudsætning for, at Forsyning Helsingør i det hele taget vil have noget med os 
at gøre igen. 

 

Resten af sæsonen vil skralderummet kun være åbent, når et par repræsentanter for bestyrelsen og 
kolonisterne tager en overvågningsvagt. Første gang bliver på søndag den 1. september kl. 15-16. Du har 
samtidig mulighed for at tjekke loppemarkedet af. Næste åbningsdag afhænger af tilstrømningen og vil 
blive annonceret på diverse medier. 

 

Bestyrelsen har igen på sit møde i tirsdags diskuteret den mere langsigtede løsning på vores problem med 
gentagne tilfælde af fækalier i dagrenovationen. Vi har flere forskellige løsningsforslag og -muligheder på 
bordet og afventer stadig resultatet af forskellige undersøgelser. Når vi er ved vejs ende hermed og har en 
samlet pakke af forslag, hører vi naturligvis jer kolonister. Det er endnu for tidligt at sige, om det sker ved 
en ekstraordinær generalforsamling eller en tidlig ordinær i 2020.   

 

Havevandringen 

Havevandringsudvalget har tjekket op på sin anden runde og må desværre konstatere, at 11 haver ikke har 
udbedret de opgaver inden for 14 dages fristen (så godt og vel), som blev noteret ved runden. De 11 haver 
har fået direkte skriftlig besked. 

 

Årets sidste runde ved udvalget vil foregå i uge 38, og her vil fokus være rettet mod højden på hækkene 
(målt fra vej udefra). 

 

Salg af huse 

Der er i øjeblikket fire huse på vej til salg i løbet af september, og hvis du er interesseret, kan du allerede nu 
begynde dine overvejelser. Det er husene 19, 22, 34 og 134. Yderligere oplysninger følger på hjemmesiden 
og via ny mail, når sælgerne har godkendt vurderingsrapporterne.  

 

Det forlyder, at der vil komme et par stykker mere til salg.  

 

Går du selv i salgstanker og ønsker, at det skal ske i denne sæson, beder vi om, at du omgående kontakter 
bestyrelsen. 

 

  



Pindemosens Pris 

 

Sidste frist for at indstille kandidater til prisen er på søndag den 1. september. Send din indstilling med 
begrundelse til bestyrelsen på mail eller put den i postkassen ved hoveddøren i gården. Vi har modtaget 
kandidater til årets pris, men der er plads til mange flere, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet i 
Pindemosen. 

 

*****  

 

Det var alt for nu. På gensyn i haven eller til et af arrangementerne. 

 

På bestyrelsens vegne 

Marianne sekretær 

 


