Info-mail til kolonisterne 23. december 2019

Glædelig jul
Kære kolonister.

Så er det dagen før dagen, og fra alle os i Pindemose-bestyrelsen skal der lyde et stort ønske om en rigtig
glædelig jul og et fantastisk nytår til alle jer. Vi siger samtidig tak for i år - en god sæson med almindeligt
dansk sommervejr, men også en sæson med visse udfordringer - både fra oven og fra neden.

Sæson 2020 kommer, før vi aner det, allersenest 1. april, men om bare tre måneder ser vi på, hvordan
vejret arter sig i weekenden 28. og 29. marts. Inden da holder vi ordinær generalforsamling søndag den 8.
marts kl. 11.00 i den store sal på Damgården, og vi har planer om at invitere til årets første fællesspisning
umiddelbart bagefter. Men mere om det til næste år. Sæt dog gerne dagen af allerede nu.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været indbrud i nogle huse i gammel afdeling. Benyt
derfor helligdagene til at komme en tur i Pindemosen og tjekke dit hus af. Tag også et kig rundt til
naboerne, nu I er i gang. Ser I noget, så meld det tilbage til bestyrelsen.

Et ekstra tjek kan også være nødvendigt, fordi efteråret har rekord i mm vand fra oven, og visse steder i
især ny afdeling har store problemer med vand i haven. Formand Lars er i løbende kontakt med Helsingør
Kommunes Ejendomsservice og Nordsjællands Park og Vej herom, og der er sket følgende: Slamsuger har
spulet regnvandsdræn i ny afdeling fra store sø til have 124, hvor de finder et brud. Dette brud er blevet
midlertidigt reetableret, og fremtidige tanker er at opsætte rensebrønd til regnvandsdræn i have 124.
Spulingen har afhjulpet vandet i de omkringliggende haver, men jorden vil fortsat være vandmættet. Vi
holder en løbende kontakt med de vandlidende haver, og du kan altid kontakte formanden.

Der er nu etableret ny bestyrelse på Damgården efter et vakuum siden ultimo september, og den nye
formand for bestyrelsen af Foreningen Damgården er Susan Antonsen fra Pindemosen, have 72. Læs mere
på http://www.damgaarden3000.dk/foreningshuset1

Damgårds-bestyrelsen er i øjeblikket i færd med at forhandle en ny brugeraftale af selve Damgården hjem
med Helsingør Kommune, og det kan meget vel være, at det medfører en række forandringer - og helt
sikkert kommer der flere brugerforeninger til lokalerne. Allerede nu er Pindemosen blevet opfordret til at
flytte vores fortrinsdag til den store sal fra torsdag til onsdag. Vores fællesspisninger og øvrige
arrangementer indendørs i 2020 vil derfor foregå om onsdagen.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
Pindemose-bestyrelsen

