Infomail til kolonisterne 31. juli 2020

Nye kolonister, arrangementer og juli-trængsler
Kære kolonister.
Inden det bliver rigtig weekend og forhåbentlig et par dage med rigtig sommer, får I lige seneste
nyt fra bestyrelsen:
Vi havde fremvisning efter ventelisten i lørdags, og det resulterede i salg af 6 ud af 7 huse. Dog er
have 109 solgt internt til Katrine fra have 85. Øvrige huse, hvor vi byder velkommen til nye
kolonister, er have 90, 105, 113, 125 og 132. De er solgt til medlemmer på ventelisten med
numrene 14, 18, 19, 26 og 73. Man kan således sagtens være heldig, selv om ventelisten er lang.
Have 50 er stadig ikke solgt efter 2. fremvisning.
Som annonceret i begyndelsen af sæsonen afholder vi loppemarked på plænen ved legepladsen
søndag den 23. august kl. 12-16 - med overholdelse af alle corona-retningslinjer. Hanne Larsen fra
have 86 er tovholder, og jer der vil deltage med en stand tilmelder jer hurtigst muligt til Hanne på
sms 26616816 eller til Marianne sekretær på 30921517. Sidste frist for tilmelding er 16. august. Vi
aflyser i tilfælde af regn og kraftig blæst.
Onsdag den 26. august kl. 19-20.30 planlægger vi et forsinket årets medlemsmøde for nye og
gamle kolonister, også på Damgården, men mere om dette i næste uge. Reserver aftenen allerede
nu - der bliver lejlighed til at komme med forslag og kommentarer til "livet" her i Pindemosen.
Vi erindrer også lige om, at der er tilbuds- og informationsmøde på Damgården om
kildesorterende (Separett) toiletter onsdag den 12. august mellem kl. 16 og 18. Drop bare forbi i
dette tidsrum og få en snak med forhandleren. Vi arbejder for at få et ekstra godt tilbud, hvis vi er
mange nok, der er interesserede.
Grunden til dette møde er, at campingtoiletter skal udfases i løbet af denne sæson - som vedtaget
på generalforsamlingen i marts 2020.
Og endelig vores trængsler her i juli - og det er ikke bare vejret. Der har været indbrud 4 gange, og
det er gået ud over flere end 10 huse. Første gang aftenen eller natten til lørdag 4. juli og senest
natten til lørdag 25. juli. Her kom politiet ud i Pindemosen og talte med have 21 og 24. Der er ikke
noget egentligt mønster i indbruddene bortset fra, at der rodes helt gevaldigt og ikke stjæles de
store værdier. Og som regel et ødelagt vindue. Men altså 2 gange natten til en lørdag !!!!
Bestyrelsen har også orienteret Dueforeningen og bestyreren på Damgården om situationen, og
de har lovet at holde øje. Mange kolonister har iværksat foranstaltninger med ekstra lys og
alarmer, ligesom der også er flere aftenture rundt i kolo. Formand Lars understreger, at vi skal
være mindst 2 personer sammen, hvis vi vælger at tage en rundtur om natten. Vi håber, at den
forøgede opmærksomhed hjælper, og at det nu er slut. Oplever I noget, der kan kaldes
"uregelmæssigheder", så fortæl bestyrelsen om det.
Med ønsket om en god weekend fra
Pindemosens bestyrelse /
Marianne sekretær

