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Referat af uformelt bestyrelsesmøde på terrassen i have 58 onsdag 7. 
april 2021 kl. 16.45 til ca. 18 
 
Til stede: Lene B, Niels, Kirsten, Oddbjørg, Susanne og Marianne 
Fraværende med afbud: Lene T, Grethe og Lars 
Orlov: Solveig 
 
Formålet med mødet var at samles igen fysisk efter en lang vinter med corona-restriktioner og 
udelukkende mail- og arbejdsgruppemøder såvel som at få samlet nogle løse ender specielt ift. 
fællesarbejdet og sat hoveder på nogle presserende opgaver. Mødet foregik uden dagsorden. 
 
Fællesarbejde 
Marianne bød velkommen til mødet og fortalte, at der var forskellige oplysninger fra Grethe om 
Fællesarbejdet. Hun havde meldt fra pga. sygdom, og da Lars desværre akut måtte melde afbud til 
mødet pga. en situation på sin arbejdsplads, blev det aftalt, at Fællesarbejdsgruppen har behov for 
et formøde forud for 1. fællesarbejdsdag søndag 18. april. Grethe har desuden et principielt 
spørgsmål om, hvorvidt vi skal satse på fællesarbejdsdage eller på mere fast fællesarbejde? Flere 
bestyrelsesmedlemmer undrede sig over, at arbejdsgruppen har valgt få arbejdsdage, men med 
arbejdstimer både formiddag og eftermiddag. 
 
Fællesarbejdsgruppen ved Grethe, Lars, Oddbjørg og Susanne med Marianne som sekretær holder 
møde torsdag 15. april kl. 18. Mødestedet er gårdspladsen ved Damgården.  
 
Åbent kontor i 2021 
Vi har annonceret det 1. åbent kontor søndag 18. april kl. 11-12, og det varetages af Marianne fra 
gårdspladsen eller kontoret ved Damgården. Forsamlingen enedes om, at åbent kontor skal 
tilbydes en time én gang om måneden, og at det skal foregå på søndage. Følgende søndage har 
åbent kontor i sæson 2021, og der skal sættes et-to bestyrelsesmedlemmer på de enkelte dage 
ved henvendelse til Marianne eller via Pindemosens mail: 
 
Søndag 16. maj, søndag 13. juni, søndag 18. juli, søndag 15. august, søndag 19. september og 
søndag 17. oktober. Alle dage kl. 11-12 og med klublokalet på Øen som lokalitet. 
 
Opfølgning på vinteropgaver 
De allerfleste vinteropgaver er blevet løst, men med Solveigs orlov fra primo marts er der en 
række poster, som skal dækkes ind. 
 
Strategigruppen har til opgave at udarbejde en strategiplan 2021-2026, herunder vejen frem mod 
nyt fælleshus, og hele eller dele af planen skal fremlægges på den ordinære generalforsamling 
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dette år. Ift. forsamlingsloftet må vi pt. antage, at generalforsamlingen først kan finde sted i 
august eller september måned. Vi har netop hørt fra Kommunen, at arbejdet med vores lokalplan 
for dels byggeri af fælleshus, dels godkendelse af 60 m2 under tag, er udskudt en måned, og 
derfor først kan forventes endelig vedtaget til september. 
 
Niels har arbejdet videre på fælleshuset og har udarbejdet tegninger og mængdeberegninger og 
sendt begge dele til vurdering i privat regi. Han har overvejet situationen med kloakering og el og 
påpeger, at der er brug for hurtigst muligt at tage stilling til hvilket planforslag, vi skal arbejde 
videre med. 
 
Lene T bliver ny tovholder for strategigruppen og Marianne nyt medlem. Tovholderen indkalder til 
et møde hurtigst muligt. 
 
Lars har et hængeparti ift. dræn. Kommunen skal kontaktes igen. 
 
Byggesagsgruppen består af Lene B, Niels og Oddbjørg. De to førstnævnte er tovholdere i 
fællesskab, og Marianne kan bistå med opfølgninger på mail. Gruppen bør snarest tage fat på tjek 
af gamle byggetilladelser. 
 
Toiletgruppen ved Lene B og Marianne tager en runde i løbet af sommeren til de kolonister, som 
ikke længere har campingtoilet. 
 
Lars og Lene T følger snarest op på sagen med Din Forsikringsmægler. Solveig kan redegøre for 
hidtidigt forløb. 
 
Foredraget af det lokale politi om strategisk overvågning må afvente lempelse af forsamlingsloftet. 
Marianne følger op, og vi repeterer i et kommende nyhedsbrev nogle af de gode råd fra sidste år 
mht. indbrudssikring, fx fodboldfløjten. Men vi håber naturligvis, at bølgen har trukket sig fra 
Pindemosen. 
 
Marianne og webmaster Stefan tager det årlige tjek ift. persondataforordningen, når corona-
restriktionerne indendørs er afblæst. 
 
Flytning af kontorlokale til Løvdalsvej 12 
Lene B fortalte om det hidtidige arbejde med klargøring af Dueforeningens kontorlokale, toilet og 
(due)huset i øvrigt. Mødet med de to formænd var, som oplyst tidligere på mail, meget 
tilfredsstillende, og det tegner til at blive et super godt samarbejde.  
 
Marianne og Lene B fik mandat til at indkøbe maling mv., aftale ny dør med tømrer (helst kolonist) 
samt indgå aftaler med (helst) Dueforeningen om kørsel til genbrugsplads med skrald. 
Udenomsområdet klares på 1. fællesarbejdsdag. Lene T og Co. tager snarest fat på opgaverne med 
papirer på nuværende kontor, Marianne kan bistå, og Lene B organiserer maling mv. samt 
uddelegerer opgaver ved flytning af møbler mv. Flyttedagen er som tidligere nævnt senest 15. 
maj. 
 



Forsamlingen fik herefter fremvist klublokalet på Øen udefra, og bagefter gik vi ind i 
Dueforeningens klubhus, hvor forsamlingen var helt tilfreds med forholdene som en 
overgangsordning frem mod eget fælleshus. 
 
Det blev foreslået, at fællesarbejdet har Dueforeningen som mødested, da det er i nærheden af 
materialer og maskiner, mens drikkepausen kan foregå på Øen. 
 
Næste møde 
Det første ordinære bestyrelsesmøde i sæson 2021 er aftalt til mandag 10. maj kl. 18.30 til ca. 21. 
Mødestedet er gårdspladsen ved Damgården, hvor vi tager bestik af vejr og corona-restriktioner. 
Mødet er uden aftensmad. Ønsker til dagsordenen kan sendes til Marianne sekretær. 
 
Ref. Marianne 
8. april 2021 


