Info-mail til kolonisterne 20. april 2021

Dato for ordinær generalforsamling
Kære kolonister.
Bestyrelsen har nu besluttet, at vi afholder den corona-udskudte ordinære generalforsamling
onsdag 4. august 2021 kl. 19.00 i salen på Damgården. Reserver derfor allerede nu denne aften.
På det tidspunkt må vi - efter nuværende udmeldinger fra myndighederne - forvente, at coronaforsamlingsloftet er helt ophævet for både udendørs og indendørs arrangementer, og at de allerfleste
er færdigvaccinerede.
Egentlig indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen følger, når vi kommer lidt nærmere
afholdelsestidspunktet.
Vellykket 1. fællesarbejdsdag
Der blev arbejdet hårdt og energisk i søndags på den 1. fællesarbejdsdag, hvor vi prøvede at give
mulighed for både et formiddags- og et eftermiddagshold. Pindemosen fremstår nu rigtig fin og
forårsklar - og 1000 tak for det.
Vi fik ordnet området omkring Brevdueforeningen, samlet skrald på hele Pindemosens område,
ordnet området ved det gamle gashus og kørt masser af skrald til genbrugspladsen, plantet nyt ved
legepladsen, sat bord-bænke-sæt ud på de gode steder. tilplantet kummer ved indgangene, luget mv.
i frugtlunden, ordnet området ved den kommende paddesø og fjernet invasive arter ved den store sø.
Næste fællesarbejdsdag er søndag 13. juni.
Fællesarbejdsgruppen er i gang med at se på det, vi kalder fast fællesarbejde, og gruppen vil i den
nærmeste tid kontakte de kolonister, der har sådanne opgaver.
Nyt affaldssorteringssystem
Forsyning Helsingør oplyser, at Pindemosen modtager de nye containere til affaldssortering i løbet
af uge 18 (3. til 9. maj), og de vil blive placeret i såvel skralderummet som på belægningerne
udenfor tv. Samtidig modtager vi 140 grønne spande til køkkenaffald samt to ruller affaldsposer pr.
spand, og I vil høre nærmere om udleveringen.
Ingen parkering inde i Pindemosen
HUSK altid på Pindemosens ordensregler til vores fælles bedste. Bestyrelsen må denne gang
erindre om punkt 15, der bl.a. siger: Der må IKKE parkeres inde på HF Pindemosens område, og
det betyder, at kun af- og pålæsning er tilladt. Det gælder naturligvis både i Gammel og Ny
afdeling og også på det, man kan kalde ydervejene, som er lukket med kæder om vinteren.
Levering af byggematerialer
Når I bestiller byggematerialer, der leveres af vognmand, skal I aftale, at materialerne afleveres
hensigtsmæssigt i et hjørne af den store eller den lille P-plads (eller om muligt i jeres egen have).
Materialer skal derimod ikke læsses af på de fælles grønne arealer - med mindre I har indgået en
aftale med bestyrelsen.
Ny kontor-adresse
Pindemosens kontor-adresse ændres lørdag 15. maj til Løvdalsvej 12, hvor vi flytter fra Damgården
og i stedet for får kontorfaciliteter i såvel det gamle klubhus på Øen som i Brevdueforeningens
klublokale. Dette arrangement er af midlertidig karakter, da vi arbejder henimod bygning af eget
fælleshus på den gamle have 51 grund. Lokalplanen herfor forventes godkendt til september.
Det betyder samtidig, at medlemmer af Brevdueforeningen fremover kan benytte Pindemosens
affaldscontainere og grenplads.
Lad os i fællesskab arbejde for en herlig sæson 2021 i Pindemosen.
Mange hilsener
Bestyrelsen

