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KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2018

Udkommer
ca.

Nr. 1 10/01

1 feb 2018

Nr. 2 07/02

1 marts 2018

Nr. 3 07/03

1 april 2018

Nr. 4 11/04

1 maj 2018

Nr. 5 08/05

1 juni 2018

Nr. 6 04/07

1 august 2018

Nr. 7 15/08

1 sept. 2018

Nr. 8 07/11

1 dec 2018

De datoer som står nævnt først i ovennævnte er det tidspunkt hvor et eventuel
indlæg til HAVENYT skal være på kredskontoret. Og vi minder om at indlæggene
SKAL være os i hænde senest klokken
17.00 denne dag, indlæg som kommer
senere kan normalt ikke optages i pågældende nummer af bladet.
Og husk så lige: Det er ikke kun bestyrelserne der må skrive i bladet, alle medlemmer må skrive et indlæg til HAVENYT,
uanset hvad du har på hjerte, blot indlægget holdes i en ”sober tone ”.
ADRESSEÆNDRING.
Husk lige at give kredskontoret besked
hvis du skifter adresse og ændrer navn.
Anfør hvilken haveforening du er medlem i og husk vejnavn eller nummer.
Send det på mail eller læg besked i vores postkasse. Du kan også kontakte din
bestyrelse og få dem til at viderebringe
ændringen til kredskontoret.
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INFO FRA KREDSEN
Vi er fra FLUGGER FARVER, Mariagervej blevet bedt om at rette en fejl: Vi har
skrevet i Havenyt at FLUGGER FARVER;
Mariagervej giver 20 % på maling/træbeskyttelse og 15% på andre varer.FLUGGER oplyser at de giver 20 % på ALLE
varer i butikken til alle havekolonister.
Husk at oplyse konto 2o 85 43 50 når du
handler på Mariagervej.
Vi hat fået en ny annoncør.
RANDERS HAVE & PARK, TRAILERLAND
har købt annonceplads i vores blad. Se
den inde i bladet og tænk lidt over det
næste gang du evt. skal have ny havemaskine i en eller anden form/type eller
du blot skal have den gamle klipper eller
maskine repareret.
OG SÅ VIL VI IGEN OPFORDRE TIL AT
MAN STØTTER VORES ANNONCØRER, DE
STØTTER OS.
Bladudvalget
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET:
December 2017 : 	Onsdag den 6 og onsdag den 20, mellem
17.00 – 18.00.
Januar 2018
: 	
Onsdag den 10 og
onsdag den 24. mellem 17.00 – 18.00.
Februar 2018
: 	Onsdag den 7 og onsdag den 21 mellem
17.00 – 18.00.
Fra og med marts 2018 holder kontoret
åbent alle onsdage mellem 17.00 – 19.00.

KREDSEN
GENERALFORSAMLINGER 2018
Lørdag den 20 januar klokken 10.00:
Fælleskær, Grenå i Fælleshuset nr. 102
Lørdag den 20 januar klokken 13.00:
Brohaverne, Grenå i tidligere kredshus,
Kobrovej.
Lørdag den 20 januar klokken 13.00:
Venezuela, i Remisen J.V. Martins plads
Mandag den 22 januar klokken 19.00:
Bjergbyparken, Fritidscenter,
Vestergade 15
Lørdag den 27 januar klokken 12.00:
Romaltparken, fritidscenter,
Vestergade 15
Mandag den 29 januar klokken 19.00:
Vasen, fritidscenter, Vestergade 15
Torsdag den 1 februar klokken 19.00:
Vorupkærparken, fritidscenter,
Vestergade 15
Fredag den 9 februar klokken 17.00:
Ulvehøj, kredskontoret, Vestergade 48.
Mandag den 12 februar klokken 18.00:
Dronningborgparken, Kredskontoret,
Vestergade 48
Tirsdag den 13 februar klokken 18.00:
Vestre Enghave, kredskontoret,
Vestergade 48
Tirsdag den 27 februar klokken 19.00:
Fjordglimt, Kulturhuset, Hadsund
DER INDKALDES HERMED TIL OVENNÆVNTE GENERALFORSAMLINGER.
KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Torsdag den 1 marts klokken 19.00 i fritidscenteret, Vestergade 15.
Kredsrepræsentantskabsmødet er kun
åbent for delegerede, valgt på haveforeningernes generalforsamlinger.

Adgangskort og dagsorden til dette
møde udleveres på de respektive generalforsamlinger eller sendes pr. post.
Dagsordener til ovennævnte forsamlinger
og møde skal som minimum indeholde:
1 : Valg af dirigent & referent
2 : 	Registrering af fremmødte stemmeberettigede haver
Ved kreds rep. møde registrering af
fremmødte delegerede.
3 : 	Nedsættelse af stemmeudvalg
(stemmetællere)
4 : Formandens/bestyrelsens beretning
5 : Regnskab
6 : Indkomne forslag
7 : Valg til bestyrelse ifølge vedtægter
8 : 	Valg af revisor og revisor suppleant
(f.eks. til festudvalg)
9 : 	Ved kredsrep.møde: Valg af revisor og
suppleanter
10 : Valg af delegerede til kredsrep.møde
( kun for haveforeninger)
Dagsorden til de enkelte generalforsamlinger udsendes af de respektive
bestyrelser.
BYGGEREGLEMENT/TEGNINGER
Vi har nu fået kommunens godkendelse
af vores byggereglement og det er godt.
Men i forbindelse med tegninger over
planlagt byggeri /ændringer eller andet
modtager vi desværre ind i mellem tegninger som er meget mangelfulde. Der
kan mangle mål på bygninger og til de
skel der er i enhver have. Der kan mangle
materialebeskrivelse og tegninger kan
nogle gange slet ikke forstås/behandles
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hvorfor vi må bede vedkommende tage
tegningerne med hjem og tegne dem om.
Og det er da ærgerligt, både for bygherre
og byggeudvalg. Derfor har byggeudvalget lavet en ”vejledning” til en tegning
over de ting vi skal have på tegninger til
byggeri o.a.
Den tegning refererer ikke til noget
igangværende eller udført byggeri, den
er lavet som en slags ”huskeseddel” på
de ting der som minimum skal indgå i en
tegning for at den kan godkendes af byggeudvalget ved kredsen. Og så vil vi bede
om at man så vidt muligt bruger en linial
når man tegner, det giver mere orden på
en tegning.
Vi skulle gerne nå derhen at når vi får tegninger ind på kredsen til foreløbig godkendelse, så har bestyrelsen i pågældene haveforening beset haveparcellen og
konstateret at tegningerne svarer til det
der ønskes bygget, altså at det hele er
med,OGSÅ evt. eksisterende bebyggelse.

Det sidste nye godkendte byggereglement og forslaget til tegninger er udleveret til formændene for foreningerne, skal
du bygge/ændre/tilbygge, så hent et reglement hos formændene eller kom ind på
kredskontoret en onsdag aften og få det
udleveret. Så kan du jo samtidig benytte
lejligheden til at få svar på de spørgsmål
du eventuelt har om byggeriet.
Vi har fået spørgsmål om det der står i
et ”gammelt” byggereglement: Skal tegningerne være i målestok 1: 50 eller 1:
100. Det må man gerne men det er ikke
længere et krav, vi skal blot have alle mål
på med nøjagtige udvendige mål med på
tegningerne.
Altså, er du i tvivl om noget angående
byggeri, så kom ind og få en snak med os .
Venlig hilsen
Byggeudvalget
Kredsens festudvalg vil gerne udtrykke
glæde over de mange fremmødte til
vores kredsfest den 3. november 2017.
Mange hilsner Kredsens Festudvalg
TAK FOR 2017.
Når næste Havenyt udkommer skriver
vi 2018, og kredsbestyrelsen vil hermed
ønske alle medlemmer, foreninger, annoncører,samarbejdspartnere og kommuner i kredsen en god jul og et godt
nytår med tak for godt samarbejde i
2017.
Med venlig hilsen til alle
Kredsbestyrelsen
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BJERGBYPARKEN
Så er sæson 2017 slut. Den vil helt sikkert blive husket for den sommer der aldrig kom – skybrud, rusk og kulde har vi
til gengæld haft rigeligt af .
Sidste weekend i oktober var dér, hvor vi
skulle fraflytte vores kolonihaver. Som
sædvanligt er det strengt forbudt, at
overnatte derude i vinterhalvåret. Overtrædes dette, vil man kunne risikere at få
sit lejemål ophævet.
Heldigvis kan man stadig nyde en flot
efterårsdag i haven 

Tak for denne sæson og på gensyn til
generalforsamlingen d. 22. januar.
Mange varme efterårshilsner
fra bestyrelsen i Bjergbyparken
Tusind tak for den flotte gave og de søde
ord i anledningen af min fødselsdag
Kærlig hilsen Mariann

Vi er kåret som
danskernes foretrukne bank
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Husk at holde øje med hinandens huse,
når man alligevel er haven.
Der ligger grus ved vejene, så sørg for at
lappe hullerne på din egen halvdel af vejen.

Bjergbyparken har generalforsamling
mandag d. 22. januar. Så sæt allerede
nu X i kalenderen.

år i træk

Vil du være kunde i
danskernes foretrukne bank, så kontakt
os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

Voxmeter, januar 2017

Vi har flere haver på auktion, og har haft
det i løbet af sæsonen. Endvidere er der
hver måned opslag på vores hjemmeside
med nyheder og vigtige informationer. Så
husk at tjekke den.

Østervold 18 I 8900 Randers
randers@al-bank.dk I al-bank.dk

HAVE NYT | 5

BROHAVEN
Endnu en begivenhedsrig sæson er slut.
Og det blev endnu en rekord våd sommer,
hvor vi har kæmpet en kamp for ikke at
drukne i vores haver 
En del haver har skiftet ejere, og dermed
er nye energiske og søde kolonister kommet til. Velkommen til de nye 
Vi har afholdt 2 fælles arbejdsdage- en
først på sæsonen og en sidst på sæsonen, hvor de få – men til gengæld super
ihærdige fremmødte, blev belønnet for
deres arbejde med morgenmad, kaffe,
frokost, øl og vand, og sidst men ikke
mindst hyggeligt samvær 
Der blev indkøbt træ og lavet nyt skilt
til Brohaven, opslagstavle, skraldecontainer-indhegning, almen oprydning af
fællesarealer, lapning af de sædvanlige
huller i vejen, bortkørsel af affald og en
enkelt misligholdt have blev ”shinet op”
og faktisk solgt et par dage efter 
Til næste år har vi planer om bl.a petanquebane og borde/bænkesæt ved vores store fællesareal. Med henblik på at
styrke sammenholdet og fællesskabet 

første weekend i september. Så sæt derfor allerede nu x i kalenderen 
Vi har haft stor fornøjelse af ”Å-glimt” –
vores fælleshus, til sct.Hans, Torsdagshygge, Høstfest, Præmieringsfest osv.osv
Vi har i år investeret i ny havetraktor og
buskrydder, så vi kan få bugt med græs
og ukrudt. Det vil sige, at vi så nu har
buskrydder og havefræser som kan lånes
af foreningen. Se oplysningen og vilkår i
opslagstavlen.
I det hele taget opfordres medlemmerne
til jævnligt, at holde øje med opslagstavlen for nye informationer osv.
Vi har lukket for vandet d. 30/10, så vi
opfordrer alle til at få åbnet deres vandhaner så de ikke frostsprænger. Det er på
egen regning at udbedre skader ifb. med
frostsprængninger
Næste ordinære generalforsamling finder sted d. 20/1-18. Dagsorden følger…..
Forslag der ønskes behandlet skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Vores store ønske er at flere vil møde op
og deltage i de hyggelige arbejdsdage.

Vi har igen i år nydt godt af Per og Gunnar`s viden ifb. med de problemstillinger
vi har mødt. Tak for det 

Vi har bestemt at det fremover altid er
lørdage i den første weekend i maj og

Tak for i år
Pbv. Lone
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DRONNINGBORGPARKEN
Dette er skrevet i slutningen af oktober,
så når du læser dette, er sæsonen slut og
vi har lukket for vandet.
Hvis du ikke har gjort det, er det en god
ide at holde alle vandhaner åbne i vintersæsonen.
Bommen er lukket. Der er et opslag i opslagsskabet, om hvem du skal henvende
dig til, hvis du vil have bommen åbnet.
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag 12. februar 2018, kl.
18.00 på Kredskontoret, Vestergade 48,
med følgende dagsorden:
Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Navneopråb (havelejere).
Pkt. 3. Formandens beretning.
Pkt. 4. Regnskab for lotteri.
Pkt. 5. Regnskab ved kredskasserer.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7. Valg af formand.
Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 9.	Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Pkt. 10. Valg af revisor.
Pkt. 11.	Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling.
Afsluttende bemærkninger.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 29. januar 2018,
Men gerne inden mandag 8/1-18 (så kan
de komme med i Havenyt nr. 1, 2018).
Du kan lægge dem i brevkassen ved opslagsskabet, sende en e-mail (steen.
nielsen4@skolekom.dk), eller sende dem
til/lægge dem i brevkassen hos:

Peter Tvernik, Scandiagade 1, st. tv.,
8930 Randers NØ
De forslag som vi har modtaget 8/1, og
navne på foreslåede kandidater til valg som
formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, kommer i Havenyt nr. 1,
2018, der udkommer omkring 1/2-18.
Vandsagen
Tirsdag 8/8-17 var Peter og Steen i retten.
Steen førte sagen for haveforeningen.
Dronningborg vandværk havde stævnet haveforeningen med et krav på ca.
65.000 kr., fordi vi havde aflæst et mindre vandforbrug end vi reelt have brugt.
Vores påstand var frifindelse, subsidiært
at betale et mindre beløb end krævet.
Vores begrundelse var, at vandværket
var skyld i fejlaflæsningen, fordi det ikke
havde opfyldt sin tilsynspligt.
Dommeren afsagde en foreløbig kendelse med et forlig, hvor hun kom frem til, at
vi skulle betale 30. 000 kr.
Vi sagde ja til kendelsen med det samme. Tirsdag 15/8 sagde vandværket ja
til forliget.
Her følger en uddybning af afgørelsen:
I sin kendelse nævnte dommeren, at vi
ikke kunne blive fuldstændig frikendt. Men
vandværket burde klart have vidst, at der
var noget galt med vores aflæsninger.
Hvis vandværket havde været i god tro,
ville forældelsen være stoppet allerede i
2015. Det vil sige, at vi skulle betale hele
vandværkets krav (2012, 2013 og 2014).
Men som sagen ligger, stopper forældelsen af vandværkets krav først ved stæv-
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ningen 23/1-17. Det vil sige at alt hvad
der ligger 3 år før den dato, er forældet.
Det betyder at vi kun skal betale for 2014.
Haveforeningen skal altså betale
30.000 kr.
(Vi har lånt pengene af Kredsen, indtil lejerne har tilbagebetalt beløbet)
Tilbagebetalingen foregår på følgende
måde:
Alle der havde have 15/8-17, og har haft
den i 2014, skal deles om betalingen.
Det bliver 550 kr. pr. have.
Af praktiske grunde opkræver vi beløbet
sammen med havelejen: halvdelen 31/118 og halvdelen 31/7-18.
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Hvis du sælger haven inden 31/1-18,
skal du betale 550 kr. inden salget. Hvis
du først sælger inden 31/7-18, skal du
betale 275 kr.
Parkeringsregler
Bestyrelsen gør opmærksom på, at parkeringsreglerne gælder hele året.
Tak for sæsonen
Bestyrelsen siger tak til lejerne for en
stort set stille og rolig sæson.
Også en tak for at Dronningborgparken
bliver holdt så pænt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

ÅRET DER GIK I Å GLIMT
Året der gik
Fælleshuset Å-Glimt
Haveforeningerne Fælleskær, Oasen og
Brohaven
Nu hvor sæsonen er slut og Kong Vinter
har taget over er det tid til at se tilbage
på året der gik.
Det har været et hektisk og begivenhedsrigt år, men også ganske lærerigt
for os, som nyt samarbejdsudvalg. Vi 7
som blev valgt ind af de respektive haveforeninger, har skullet lære hinanden
at kende. Der har været mange nye ting
at sætte sig ind i, mange beslutninger at
tage og ikke mindst mange meninger og
holdninger, at tage hensyn til.
Vi har dog taget disse udfordringer
med oprejst pande og synes egentlig vi
er kommet godt i mål med første sæson. Ingen må i hvert fald være i tvivl
om at vi er gået op i det med liv og sjæl
også selv om det har kostet lidt på lærepengene.
Hvis der er opbakning, fra haverne i de tre
foreninger, til at fælleshuset Å-Glimt skal
fortsætte i samme ånd næste år, har vi
nye tiltag til arrangementer i støbeskeen, men satser på at i kolonister også
kommer med nye ideer.

På et af de første møder i foråret blev
det diskuteret hvilke arrangementer vi
tænkte der kunne være interessante for
de 3 foreninger.

Der var ingen tvivl om at vi gerne ville forsøge at have en fast åbningsdag i ugen,
hvor der er mulighed for samvær med
andre kolonister og foreninger. Der kan
hygges med et spil rafling, andre tager
strikketøjet med og andre igen kommer
for en rullepølsemad, kage, 1 øl, vin eller
en kop kaffe og hygger med dem der nu
er der. Her er der ofte også besøg af en
spillemand eller to, som er meget villige
til at tage en guitar frem og så kan der jo
godt gå hen og gå lidt ønskekoncert i det.
Torsdagene er vel besøgt og det er rart at
der kommer kolonister fra alle foreninger
for lige at sige hej og hygge med hinanden.
Det lå os også meget på sinde at der både
skulle være Sankt Hans fest, plantebyttedag, loppemarked og Høstfest.
Endvidere ville samarbejdsudvalget gerne
præsentere sig selv for de 3 foreninger, så
der blev hurtig enighed om at afholde en
lille åbningsfest i april, hvor der var mulighed for at komme og se girafferne og høre
lidt om hvad vores foreløbige planer for
huset var.
Der var bankospil, amerikansk lotteri
og mulighed for køb af øl og vand, samt
sandwich og kage på dagen.
Den 27. maj afholdte vi plantebyttedag.
Det blev en hyggelig dag, hvor kolonister
med overskud af planter kunne bytte
eller sælge. Det holdt heldigvis tørvejr.
Der var ikke så mange der mødte op og
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af det, kan vi så lære at blive bedre til at
få arrangementerne informeret bredere
ud.

ber, men da der på denne dato ikke var
muligt at booke musik, blev den ændret
til den 16.sep.

Den 23. Juni afholdt vi Sankt Hans. Det
regnede i løbet af dagen, men vores
bønner blev hørt og da der blev tændt op
i grillen kom tørvejret. Man medbragte
selv hver i sær, hvad der skulle grilles og
spises. Drikkevarer og amerikansk lotteri blev solgt i huset. Til dette arrangement var der ikke nogen tilmelding, så vi
satsede stort og satte telt op uden for
huset, så der var rigelig plads. Det var
godt vi gjorde det, for opbakningen var
noget større end vi havde forventet. Der
var kolonister fra alle 3 foreninger og vi
endte såmænd også med spillemænd,
så der var musik til midsommervisen. En
rigtig god fest blev det og udvalget var
glade, taknemmelige og imponeret over
så mange fremmødte.

Til den nette sum af 150 kr. tilmeldte
man sig høstfesten, hvor man fik forret,
stor buffet, kaffe og kage. Endvidere var
der dans og musik fra kl. 20.00 til 02.00.
Samt underholdning, i form af besøg af
Maren og Irene. (For dem der ikke kender
Maren og Irene, kan jeg fortælle at det
er to flot udklædte, frimodige og ganske
underholdende damer, som overvejer at
købe kolonihaver, fordi de går rigtig meget op i fælleskab og hygge på højt plan)

12. august blev der afholdt loppemarked, hvor der kunne købes en stand til 25
kr. Også her satsede vi stort og satte et
nyindkøbt telt op, så der var mulighed for
både at stille stande op inde og ude. Huset solgte pølser og brød, øl,vin og vand.
Arrangementet blev taget godt imod fra
både kolonister og ude-fra-kommende,
men vi må dog erkende at det kunne
have været bedre besøgt, hvis vi i udvalget havde gjort mere ud af skiltning osv.

Præmieringsfesten blev afholdt den 15.
Okt. Hvor der blev uddelt fine præmier,
spillet bankospil og der blev serveret
kaffe, boller og lagkage.

Høst festen blev afholdt den 16.september. Egentlig var datoen tidligere på
året meldt ud til at være den 9.septem-
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Festen var en stor succes. Der var ca.
40 tilmeldte, hvilket var hvad der kunne
være, når der også skal være plads til
dansegulv og musikanlæg. Atter en gang
takker og bukker vi for den fine opbakning der var til dette arrangement.

Weekenden den 18. og 19. Nov. afholder
Møller og Else det årligt tilbagevendende julemarked fra 10 til 16 begge dage.
Som kom glad og gå julen i møde med
bla. gløgg og æbleskiver.
Samarbejdsudvalget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og vi ser frem
til en forhåbentlig, vejrmæssigt, bedre
sommersæson 2018.

FÆLLESKÆR
HAVEFORENINGEN FÆLLESKÆR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 20 JANUAR 2018 kl. 10.00
I FORENINGENS FÆLLESHUS 102
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Registrering af fremmødte haver.
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.
5. Bestyrelsen beretning.
6.	
Årsregnskab til godkendelse,bliver
omdelt på mødet.
7. Budget 2018.
8. lndkommende forslag.
9.	Valg af Formand Tommy Rasmussen
vii gerne fortsætte.
10. Valg af bestyrelsemedlem for 2 år.
11.	Valg af bestyrelsesuppelant for 2 år.
Niels Mikkelsen
12. Valg af reviser for 2 år.Ulla S.Sørensen
13.	Valg af revisorsuppelant for 2 år
Ritta Jensen
14.	lndstilling af præmieringsudvalg for
2 år Ulla S. S0rensen
15.	
lndstilling til sammenslutningen
Else. Hanne. Susanne
16. EVT:
P.B.V.
Tommy Rasmussen
Forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, og
foreslagstilleren Skal være til stede på
generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle, registreret partner eller
samlever, som har taleret. Som medlem med stemmeret SKAL navnet være
på lejekontrakt. Der kan kun afgives 1
stemme pr. havelod.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hej Fælleskær, Oasen & Brohaven
SÅ er sæsonen ved at være slut, jeg synes
der har været rigtig mange gode arrangementer i Å glimt i år. Vi startede med
åbning af huset, så havde vi en rigtig god
sankthans fest, så et loppemarked samt
en høstfest med god mad, underholdning
samt skøn musik. Der har været torsdags
åbent, det er gået rigtig godt. Og alt det
jeg lige har nævnt har ikke kunnet lade sig
gøre, hvis vi ikke havde haft sådan et godt
samarbejde igennem samarbejdsudvalget. Jeg håber at når de forskellige haveforeninger holder deres generalforsamlinger, at alle tre haveforeninger stadig vil
være en del af Å glimt næste år. Jeg tror
at hvis samarbejdet ikke fortsætter som
i år, er jeg bange for at hver haveforening
passer sit og sådan skulle det nødig gå.
Endnu en tak til samarbejdsudvalget, håber vi ses igen til næste år.
Hilsen
Mikael Pedersen
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FJORDGLIMT HADSUND
Der var præmieuddeling i Randers d.27.
oktober, have nr. 21 fik ærespræmie og
have nr. 27 fik også præmie.
Hermed en indkaldelse til generalforsamling.

(8) 	Valg af 2 suppleanter,på valg er:
Tage Krogh og Kaj Velling
(9) 	Valg af delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet
(10) Festudvalg,hvem tager en tørn?

Haveforeningen Fjordglimt
Generalforsamling tirsdag den
27. februar 2018 kl. 19
Hadsund Kulturcenter

Endvidere ønskes tilbud på græsklipning af foreningens fællesareal samt
rengøring af toiletter.(senest 13/02)

Dagsorden:
(1) Valg af dirigent
(2) Valg af referent
(3) 	Registrering af fremmødte haver
(3A) Stemmeudvalg
(4) Formandens beretning
(5) Regnskab 2016 + Budget 2017
(6) 	Indkomne forslag(skal tilgå bestyrelsen senest:13/02/17( Se
adresse i Have Nyt)
(7) 	Valg af bestyrelsesmedlemmer,
på valg er: Formand:Carl Pedersen og Bent Bonde

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Der åbnes for vand søn.d.25/03/18 kl.10
Der skal være adgang til haven,hvis der
skulle blive problemer og stophaner
skal være lukkede.
Efter mødet bydes der på kaffe og et
par stykker mad.
Venlig Hilsen: Bestyrelsen.
Hermed ønskes alle medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår.
På best.vegne:Carl Pedersen.

ROMALTPARKEN
Kære medlem
Vintertiden er vi havefolks hyggetid. Det
er her vi planlægger vores næste havesæson. Hvad skal plantes/bygges/ordnes. Som vi, er vores haver også gået
i ”hi”, men derfor skal vi alligevel holde
øje – se til vores huse, se til at alt er sådan som det skal være. Sikre at stormene ikke har ødelagt vores tage m.m., at
ubudne gæster ikke har været på spil.
Heldigvis er vores forening hidtil blevet
skånet for de store katastrofer, men ind
imellem sker der jo alligevel noget.
Sæsonslut
Trods vejret var der pænt fremmøde.
Birte spillede på harmonika, imens vi
sang vores flag ned. Der blev budt på
suppe og Gaui´s mad.
Vi fik uden problemer lukket for vores
vand. Nu er det op til Jer medlemmer
at sikre, at vandet i jeres vandrør og
vandur kommer væk. Kontakt eventuelt
vores kontor, hvis I ønsker hjælp hertil.
Det var et par hyggelige timer. Tak til Jer
som deltog.
Generalforsamling/medlemsmøde
Mødet bliver lørdag, den 27. januar 2018
kl. 12.00 i fritidscentret. På mødet skal
vælges medlemmer til bestyrelsen og
festudvalget. Der skal også vælges repræsentanter til kredsrepræsentant
skabsmøde. Det er på dette møde, at
du skal melde dig til, hvis du vil være
med. Kontakt eventuelt bestyrelsen,
hvis du har spørgsmål herom.
Du kan komme med skriftlige forslag til
vores ordensregler. Ting, som du ønsker

medtaget/ændret. Dette forslag skal
sendes til bestyrelsen. Dit forslag skal du
selv fremlægge på mødet og forslaget vil
herefter komme til afstemning blandt vores medlemmer. Nedenfor dagsorden for
mødet:
Ordinær generalforsamling H/F
Romaltparken:
Lørdag den 27. januar 2017, kl. 12.00
Fritidscenteret, Vestergade 15
Dagsorden
Velkomst og valg af dirigent og referent
Registrering af deltagende haver
Valg af stemmeudvalg på 3 personer
Formandens beretning.
Regnskab Haveforeningen    
Beretning og Regnskab Festudvalget
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(for 2 år): Gert og Christina er på valg.  
10. Valg af 2 suppleanter.
11. Valg til festudvalget.
12. V
 alg af delegerede og suppleanter til
Kredsrepræsentantskabsmøde.
13. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Præmie-overrækkelse
Vi havde 4 haver, som fik præmie for deres
haver i år. Det var RH 53 Ove og Aase, RH 59
Susanne, RH 64 Lis, RH 72 Lydia. Præmieoverrækkelse skete vanen tro i Fritidscentret. Billeder fra arrangementet kan ses på
vores hjemmeside. I vores opslagstavle er
billede af de stolte haveejere. Et stort og
velfortjent TILLYKKE til dem.
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ROMALTPARKEN
Vores Veje:
Vores veje søger vi i bestyrelsen at holde
bedst muligt sammen med vores medhjælpere. Klimaet har medført at dette
er en meget svær opgave. Der arbejdes
på en plan for at vedligeholdelse kan blive bedre. I den forbindelse skal vi minde
vores medlemmer på Romaltparken Vest
og Øst om at de, ifølge vores ordensregler, selv skal holde vejene uden foran
deres have. Huller skal udbedres. Der er
stabilgrus på trailerpladsen, som gratis
kan benyttes til dette. Lad os alle køre
forsigtigt og langsomt på vejene, således
at vi undgår at forværre dem.
Vores kontor:
Der er ikke kontortid om søndagen uden
for sæsonen.

9 El-installation

9 Alarm & sikring

Har du spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes via e-mail eller telefon.
Vores fælles-toilet:
Toilettet er åbent i vintersæsonen.
Trailerplads:
Leje for 2018 kr. 100,00, skal betales til
vores kontor senest 1. januar 2018.
Til slut
Vi har haft en god sæson. Alle har søgt
at gøre deres bedste og vi i bestyrelsen
siger tak for al hjælp, gode idéer, ris og
ros. Vi ønsker Jer alle en dejlig Jul og et
lykkebringende Nyt År.
Venligst
Bestyrelsen

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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ULVEHØJ
Vi skriver nu 1. november, og havesæsonen 2017 er nu så småt ved at rinde ud.

Dette blad udkommer i december og er således det sidste nummer Have Nyt for i år.

Sommervejret har som bekendt ikke været noget at råbe hurra for. Her i efteråret
ligger havene vådt i vådt, så i år er der
ikke den helt store forskel på sommer og
efterår bortset fra temperaturen.

Så vidt jeg har forstået er blad nummer
8 2017 slået sammen med blad nummer
1 2018.

Vi lukkede for vandet i haverne søndag
den 29. november. En pæn lille flok var
mødt frem til lukning for vandet og afrunding af sæsonen.
Vi har lavet fællesarbejde 3 gange i løbet
af sæsonen. Der har været et pænt fremmøde men nogle har dog ikke været med.
De vil så kunne se frem til en bod der vil
blive lagt oven i havelejen.
Der blev lørdag den 2. september afholdt
sommerkomsammen i Vorup Tennisklubs
Klubhus. De der ikke var med gik glip af
en rigtig hyggelig eftermiddag med godt
smørrebrød og lidt til ganen.
Der blev i forbindelse med lukningen konstateret et stort vandspild i forbindelse
med en defekt stophane i en af haverne.
Der er et vandudslip på ca. 1000 m3. Derfor kan vi forvente en ret så stort vandregning for 2017.
Hvordan vi tackler denne store regning vil
blive drøftet på vores generalforsamling.
Vi i bestyrelsen er meget kede af det,
men hvordan kan man stille noget op for
sådan noget. Vand der løber ud under jorden kan vi jo ikke umiddelbart se udefra.

Så for en sikkerheds skyld skal opmærksomheden henledes på, at vores ordinære generalforsamling afholdes søndag
den 11. februar kl. 12.00 på Kredskontoret Vestergade 48 – 8900 Randers C.
Forslag til generalforsamlingen skal
være formanden/bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1.

Velkomst.

2.

Valg af dirigent.

3.

Valg af referent.

4.

Registrering af fremmødte haver.

5.

Nedsættelse af stemmeudvalg.

6.

Formandens / bestyrelsens
beretning.

7.

Kassererens beretning –
regnskabet.

Drøftelse og beslutning vedrøren7b. de finansiering af ekstraregning i
forbindelse med stort vandudslip.
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ULVEHØJ
8.

Indkomne forslag.

9.

Valg til bestyrelsen.
På valg denne gang er bestyrelsesmedlem Erling Skovrider
Erling modtager genvalg.
Valg af suppleanter.
På valg er Mary Jensen og Søren
Sørensen

Valg af delegerede til kredsre10. præsentantskabsmøde & suppleanter til samme.
11. Eventuelt.
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Der kan eventuelt forekommer ændringer hvis nødvendigt.
Ellers sker der et eller andet vigtigt nyt,
så husk at holde øje med opslagskassen.
Ses om ikke før så siden.
Med dette ønskes alle vores kolonister i
Ulvehøj en rigtig god jul og et godt nytår.
Det var alt for denne omgang.
På vegne af bestyrelsen
Erling

VASEN
Tak til alle for i år. Det er altid lidt vemodigt, når vi lukker af for vinterhalvåret.

ner og tilse stophanen, så den er klar til
åbning af vandet til foråret.

Vi ville jo nok alle sammen gerne have
haft en mere solrig og mindre våd sommer, men sådan blev det altså ikke.. Lad
os krydse fingre for sæson 2018.

Og så har vi et problem: Vi får for meget
post og for mange haveblade retur. Det
er jo hverken i jeres eller vores interesse, vel? Husk at melde adresseændring.
PostNord kan vi jo ikke styre, men det er
vigtigt af vi i bestyrelsen ved, hvortil vi
skal sende post.

Men hvis vejret ikke var det, vi havde håbet på, så var der i hvert fald ikke noget i
vejen med humøret, når vi mødtes. Og tak
til festudvalget i øvrigt for stort arbejde!
Også stor ros til alle dem, der har deltaget i fællesarbejde i sæsonens løb

Og husk så lige, at vi holder Vasens generalforsamling d. 29. januar kl. 18.00 i fritidscentret. Mød op! Det er hyggeligt - og
jo flere der kommer, jo mere demokrati!

Det gik i øvrigt fint med lukningen af vandet, men sørg nu for at åbne alle vandha-

Tak for i år til alle
Bestyrelsen

Altid med gode priser...
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Velkommen i v
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HAVECEN
TR
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HAR ÅBENET
HVER SØ
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10-15 A

KL.

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk

www.vorupgruppen.dk
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VENEZUELA
Brændeovn eller pillefyr
Ja, så skal vi til det igen. På vores generalforsamling den 20 januar 2018 kommer der igen forslag om at man skal have
lov at installere enten en brændeovn eller
et pillefyr i kolonihaven. Jeg kan ikke rigtig se forskellen bortset fra at det enen
forurener mere end det andet. Men der
er da stadig lovkrav der skal opfyldes. Og
jeg mener stadig at hverken pillefyr eller
brændeovn hører til i kolonihaver.
Men har man stadig ikke overvejet mulige konsekvenser ved at få installeret det
ene eller det andet ?
Vi går alle sammen ( næsten da ) og bander og svovler over de utroligt høje vurderingspriser der er for kolonihaveområdet,
jeg er en af dem. Men har man så tænkt
på at jo mere vi får installeret af brugsmidler som ovennævnte i en kolonihave,
jo mere kommer det prismæssigt til at
ligne et fritidshus. Og et sådan hører da
mere hjemme i fritidshusområder hvor
man giver en hel anden pris for jorden.
Jeg synes at det er grådigt at udnytte en
meget billig jordleje ( mig bekendt omkring 50 – 75 øre pr. M2) i en kolonihave.
Kolonihaver skal stadig være til at købe
for dem som tilhører gruppen af mindrebemidlede, tænker forslagsstilleren slet
ikke på det, eller hvad ???????
Der er jo også den mulighed at kommunen - som jo ejer jorden vi lejer – finder ud
af huspriserne har oversteget et niveau
hvor man så ikke længere kan kalde det
et kolonihaveområde men konsekvent
omdøber det til område fritidshuse. Og
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så er de jo en hel anden lovgivning og
nogle helt andre priser for jord vi kommer ind på. Kommunerne har jo også ret
til at indføre markeds -leje for kolonihaver, det har loven åbnet muligheden for.
Og det er der kommuner der har benyttet
sig af, det er gudskelov på Sjælland hvor
man kan finde markedspriser på jordleje
på 1200 – 1500 kr. pr. måned. Har vi råd
til det. Er der også tænkt på at skal man
følge loven helt klart så er det muligt at
opkræve ejendomsskat af huse med en
pris på over 135.000 kr.
Jeg synes at der er mange overvejelser
der skal tages i betragtning. Jeg forstår heller ikke rigtigt at man prøver at
komme igennem med samme forslag om
brændeovne/pillefyr igen når de 2 gange er blevet nedstemt på kredsrepræsentantskabsmøder med overvældende
flertal. Og vi ved alle sammen at vedtægterne bestemmer at forslag til ændringer
skal på kredsrepræsentantskabsmøde.
Nå, men en billig og god løsning på det her
kunne da være at købe en varmeblæser
eller får monteret en varmepumpe i huset,
vi bor da kun i kolonihaverne i sommermånederne, så det burde kunne bruges.
Så jeg er stadigvæk imod forslaget, det
bliver jeg ved med at være. Det er da for
pokker KOLONIHAVER vi har, derfor synes
jeg også vi skal behandle dem som sådan.
Gunnar Vitting, Baronessevejen 13,
H/F Venezuela.

VESTRE ENGHAVE
KREDSEN
Vandet er lukket og Vestre Enghave er
gået mere eller mindre i vinterhi. Vi fik dog
ikke lukket for vandet som planlagt, da vi
havde besøg af fjorden, der var oppe at
hilse på et par dage. Vi åbner for vandet
igen (hvis vi er fri af frost) søndag den 25.
marts 2018
ARRANGEMENT
Den 2. september havde vi arrangement
- haverundtur og grillhygge. En rigtig hyggelig og solbeskinnet dag, som startede
på fællesarealet med kaffe/te og lækkert
hjemmebag. Herefter gik vi i flok rundt og
besøgte haverne til de som var mødt op.
Da sulten meldte sig, blev grillen tændt op
og den medbragte mad og drikkelse blev
nydt i godt selskab. Dagen sluttede med

en uopfordret turnering i petanque. En
virkelig god dag, som vi gerne vil arrangere igen næste år og som vi vil opfordre jer
til at deltage i 
OPRENSNING AF GRØFT/BÆK
Tommy fra Randers kommune - teknik
og miljø har været på inspektion med
henblik på, at vi skal have renset grøften/bækken, der løber langs nogle af
haverne og ned langs gangstierne. Han
bekræftede, at grøften/bækken i den
grad trænger til at blive renset. Han
vil undersøge sagen ift. oprensning og
vender tilbage næste år 2018. Vi håber på det kunne være med til, at der vil
være bedre gennemløb, således at det
vil mindske de sjappede haver.

HAVE NYT | 19

VESTRE ENGHAVE
KREDSEN
FÆLLESFORSIKRING
Vi har fået oprettet en fællesforsikring
hos Alm. Brand gennem kolonihaveforbundet. Over halvdelen af haverne i VE,
har meldt sig til forsikringen. Hvis man
ønsker mere info og/eller vil være med i
denne forsikring, sker det ved henvendelse til bestyrelsen.
HAVEPRÆMIE
Der har været uddeling af havepræmier
for flotteste haver. De er i år gået til følgende haver: Hvidemøllevej 17C, 21 C og
Vestre Enghave 17. Stort tillykke til jer.
NYE EJERE
Have nr. 15 har fået nye ejere. Velkommen
til Vestre Enghave 
FACEBOOK
Vi vil opfordre alle, der har mulighed for
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det, at melde sig til facebook gruppen
Vestre Enghave, som er en lukket gruppe.
Her er mange brugbare informationer om
bl.a. div. arrangementer, køb/salg/bytte
oa. For de af jer, der ikke har mulighed for
facebook, hold øje med infotavlen.
GENERALFORSAMLING
Den kommende generalforsamling
bliver den 13. februar 2018 kl. 18 på
kredskontoret i Vestergade. Forslag
modtages gerne, ved enten at ligge det
i postkassen ved infotavlen eller maile det til vestreenghave@gmail.com. Vi
håber at se jer alle denne dag.
Her til slut, vil vi takke for denne sæson, og ønske jer alle en god vinter, jul
og nytår.
Kolohilsner fra Jytte, Gurli og Henriette

VORUPKÆRPARKEN
Sæsonen er nu slut, men der er stadig
en generalforsamling at se frem til, og
bestyrelsen opfordrer alle, som ønsker
indflydelse og mulighed for at gøre en
forskel til at møde op og evt. melde sig til
arbejde i bestyrelsen.
Dagsorden i forbindelse med generalforsamling torsdag den 1. februar 2018
kl. 19.00 i Fritidscentret, Vestergade 15,
store sal, kl. 19.00.
1)	
Ved ankomst registreres de deltagende haver.
2) Velkomst
3) Valg af dirigent
4) Nedsættelse af stemmeudvalg
5) Formandens/bestyrelsens beretning
6) Fremlæggelse af årsregnskab 2017
7) Indkomne forslag
6.1. Budget 2018
7. Valg af bestyrelsesformand
8.	Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8.1 Knud Vissing genopstiller
8.2. Karen Jensen genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter
9.1. Anne Dorte genopstiller
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11.	
Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde
12. Eventuelt

Konkurrencer
Vorupkærparken havde igen i år lavet en
konkurrence med den største solsikke og
det største græskar.
Der var 2 haver i spil om den højeste solsikke: Dildkæret 12 havde en på 2,75 m
og Myntekæret 3 havde en på 3,08 m.
Tillykke til Rikke Pehrson med et gavekort på kr. 200,00 til XLbyg.
Der var ingen, der meldte sig med græskar, men de 2 bestyrelsesmedlemmer
Knud og Bodil, havde en lille intern konkurrence og resultatet blev det grønne
græskar på 9,1 kg og det gule på 3,4 kg.

Kommer der forslag til dagsordenen
vil disse blive lagt på hjemmesiden
www.vorupkaerparken.dk, sendt ud på
de e-mail adresser, vi har fået oplyst,
samt Facebook.
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VORUPKÆRPARKEN
Året der gik
14 kolonihaver har i år skiftet lejer, og vi
byder velkommen til de sidst ankomne
havekolonister her i efteråret. Vi håber
selvfølgelig alle, at vi får en bedre sæson
til næste år med nogle flere solskinstimer.
Vejret i den forgangne sæson har jo
mildest talt været underligt, og selv
jordbærplanterne kan ikke helt finde ud
af, hvilken årstid vi har. Flere havelejere
har haft ”efterårsjordbær” i år, som det
ses af billedet.
Bestyrelsen takker af for sæson for 2017,
og vi ses igen til sæson 2018.
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BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf. 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf. 20 85 43 50, bestyrelse@romaltparken.dk
Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen 6. tv.
8900 Randers, tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com
Venezuela: Annette Christensen,
Vestergrave 37B, 3 tv, 8900 Randers C,
Tlf: 20 27 51 14
mail: anc@tradium.dk
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1 th, 8930 Randers NØ
Tlf. 61 14 39 46, fartil4randers@live.dk
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
Vestre Enghave: Henriette Sørensen
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf. 26 22 75 86
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf. 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk
Fælleskær, Grenå: Tommy Rasmussen
Estruplundvej 17, 8950 Ørsted
Tlf. 20 24 70 54
Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundetoestjyllands-kreds.dk
Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv., tlf. 40 43 35 16
Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-19
Tlf.: kontortiden: 86 42 95 22
koloniranders@mail.dk
Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
Kasserer:
Bitten Christensen, tlf. 86 41 95 50
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
Egon Søjbjerg, tlf. 51 98 00 56
Bestyrelsesmedlemmer:
Orla Nielsen - V
Jacob Matz - B
Marianne Andersen - D
Steen Nielsen - D
Brian L. Friis - B
Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
Tryk: BUCHS AS

ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

