Info-mail til kolonisterne 13. maj 2019

Lidt nyt og en del HUSK at ...
Kære kolonister.
Formand Lars og næstformand Stefan har i fredags holdt et fint møde med Vurderingsudvalget, der er løbet
ind i problemer, da formanden for vurderingsudvalget er sygemeldt for en længere periode. Udvalget har
aftalt, hvordan opgaverne fordeles fremover, og vil snarest vurdere de huse, der allerede er forvurderet og
i gang med at blive det.

Der indkaldes til besigtigelse af have 67 og have 123 efter ventelisten på søndag den 19. maj kl. 10.
Bemærk, at have 123 er omvurderet pga. en fejlpostering og korrigeret i pris, se mere på
http://www.pindemosen.dk/kolonihavehuse-til-salg
Du har som altid fortrinsret som haveejer, og er du blevet interesseret, bedes du kontakte formanden
straks på tlf. 3166 4543..

Pindemosens loppemarked søndag den 2. juni er nu annonceret på den store opslagstavle, og
Arrangementsgruppen beder dig om tilmelde din stand til Lene B. på sms/tlf. 2382 3451. Vi vil gerne kende
interesse og omfang, før vi melder arrangementet ud eksternt.

HUSK, at der er mulighed for fællesarbejde på onsdag den 15. maj kl. 17-20. Er du interesseret i
anvendelsen og beplantningen af fællesarealerne , kan du også dukke op og få en snak med Eva om
planerne. Har du ikke tid, vil vores forslag til en haveplan følge meget snart.

Og apropos fællesarbejde, så har bestyrelsen besluttet, at de tre trailere på den store P-plads skal fjernes,
da de opfordrer til skrald af alle slags. Er du ejer, bedes du kontakte bestyrelsen straks og få en aftale. Er
trailerne både ejer- og hjemløse, vil de blive fjernet snarest.

Har du tjek på dine hække og haven i al almindelighed? HUSK, at der er havevandring i næste uge, og
udvalget bryder sig slet ikke om ukrudt i, under og uden for hækken.

Den næste fællesspisning er torsdag den 13. juni kl. 18.30 på Damgården. Kokken er fundet, så du kan roligt
reservere aftenen allerede nu. Yderligere oplysninger om tilmelding bliver slået op, når vi nærmer os.

Det var alt for nu. Nyd den lyse danske maj måned i vores fælles Pindemosen, hvor det grønne spirer og
gror :-)

Bedste hils på bestyrelsens vegne
Marianne sekretær

