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Hvor går det hele dog hurtigt, jeg syntes lige at det er blevet sommer og nu har vi
allerede august.
Vi havde en super hyggelig sommerfest lørdag d. 30 juli, med massere af dejlig
hjemmelavet mad
. Det hele startede med en petanqueturnering, som der var
stor opbakning til. Kl. 18 begyndte vi at spise, super lækker kalvemørbrad –
flødekartofler – og massere af forskellige salater, det smagte fantastisk.
En stor tak til festudvalget for en god og dejlig aften.
En kæmpe tak til alle jer der var med til at slå telter op, samt alle de andre praktiske
gøremål som I også ordnede. Vi kunne ikke afholde sådan en sommerfest uden jer.
Til sidst men ikke mindst en kæmpe tak til Irvin for at ordne kødet samt være
grillmester
Det skal du nok få lov til en anden gang, det er du super til.
Lørdag d. 30/7 afholdte vi også åben hus til have 74, der var stor interesse og vi
regner med at papirerne bliver underskrevet onsdag d. 3/8 22.
På vores runde rundt i kolonien, kan vi se at der er mange parkerede biler oppe ved
skellet ud til vestkilen. Der er kun parkering for de haver der er bag kæden

81 – 86 og 106 – 110 samt 114, der er afsat 6 parkeringspladser.
Alle andre skal holde på vores store p. plads eller på Løvdalsvej.
Det er en aftale kommunen lavede med os helt tilbage til 2010.
Det er vigtigt at alle overholder dette.
Når I skal kontakte de forskellige udvalg, skal I bare bruge vores hoved mail,
hfpindemosen@gamil.com og ikke de mailadresser som udvalgene har, da vi
nedlægger disse.
Der er ved at blive planlagt et loppemarked søndag d.21/8. Hvor og hvordan man
tilmelder sig hører i nærmere.
Ligeledes kommer indkaldelsen til ekstraordinære generalforsamling i løbet af
denne uge, men sæt allerede kryds i kalendere onsdag d.24/8 kl. 19.00

Husk at der er fællesarbejde lørdag d. 6/8 kl. 10.00.
Hvis der er en der har en fræser, kan vi godt bruge en sådan til at ordne stien rundt
om paddesøen til fællesarbejdet. Hvis du har en så giv lige en melding til Eva på
tlf.40553337.
Vores pap containere bliver snart fjernet og vi få en regning på den der er budt op.
Hvis man ønsker at sælge sit hus i år, skal bestyrelsen har salgspapirerne senest
15 august.
Det var vist ordene for denne gang.
Forsat god sommer til alle
Hilsen Bestyrelsen.

