Have Nyt

Medlemsblad for Kolonihaveforbundets
Østjyllands kreds · Telefon 8642 9522
www.kolonihaveforbundet-oestjyllands-kreds.dk

Februar 2018

Nr.

1

HAVE NYT | 1

KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2018

Udkommer
ca.

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

Adresseændring
Husk at give kredskontoret besked hvis du
skifter adresse eller ændrer navn.
Send det på en mail til
koloniranders@mail.dk, send det pr. brev
eller læg en seddel i vores postkasse Ve
stergade 48, 8900 Randers C. Anfør hvil
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ken haveforening du er medlem i og husk
at skrive vejnavn og havenummer. Du kan
også kontakte din bestyrelse og oplyse
om ændringen, så vil bestyrelsen sørge for
resten.
INFO FRA KREDSEN
Returnerede havenytblade
Vi får desværre rigtig mange numre af det
enkelte blad retur på kredskontoret med
påtegnelsen ”ubekendt på adressen ”. Og
det er da ærgerligt, både for kreds, have
forening og medlemmet selv. Der kan jo
være vigtige oplysninger fra kreds eller
haveforeninger som man på den måde går
glip af, f.eks. indkaldelse til generalforsam
linger eller andre vigtige møder. Så prøv lige
at huske på at sende en meddelelse om
flytning eller ændring af navn.

KREDSEN
Vi ved godt at de medlemmer som ikke
har fået indsendt oplysning om anden
adresse eller ændring af navn og derfor
ikke har modtaget bladet ikke ser det her
indlæg, men til jer som læser det: Prøv nu
lige at huske det.
Det er da også ærgerligt at betale for et
blad man ikke modtager grundet oven
nævnte.

Ulvehøj: Fredag den 9. februar kl. 17.00
på kredskontoret
Dronningborgparken: Mandag den
12. februar kl. 18.00 på kredskontoret.
Vestre enghave: Tirsdag den 13. februar
kl. 18.00 på kredskontoret
Fjordglimt, Hadsund: Tirsdag den 27.
februar kl. 19.00 på Kulturhuset, Hadsund

Venlig hilsen, Bladudvalget
Kredsrepræsentantskabsmøde
Dette møde afholdes torsdag den
1. marts kl. 19.00 i Fritidscenteret,
Vestergade 15, Randers C.

Åbningstider februar:
7. og 21. mellem kl. 17 og 18
VURDERING: Sidste mandag i marts
GENERALFORSAMLINGER 2018
Disse forsamlinger er overstået for man
ge haveforeninger, vi nævner lige her de
resterende:
Vorupkærparken: Torsdag den 1
februar kl. 19.00 i fritidscenteret

Nyt!

Repræsentantskabsmødet er kun for
delegerede, valgt på haveforeningernes
generalforsamlinger. Adgangskort og
dagsorden er udleveret / tilsendt og skal
medbringes til dette møde.
Liste over præmietagere bringes i Havenyt nr. 3.

Nyt!

Nyt!

I ØstJyllandskredsen

`Havebrevkasse`
Vi forsøger at starte en brevkasse op i 2018 omkring kolonihaven!
Det kunne bla. være omkring :
Planter, jord, beskæring, klipning, Sygdomme og skadedyr, belægning, anlæg af
have, plantevalg osv….osv….
Vi vil så forsøge at svare bedst muligt direkte på mail.
Nogle af spørgsmålene og svarene vil evt. kunne gentages i vores lokale haveblad,
uden afsender( navn), så det bibeholdes anonymt, men så andre evt. kan få glæde af
det.
Skriv til: havekonsulenten@gmail.com
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BJERGBYPARKEN
Håber I alle er kommet godt ind i det nye år.
Når det blad udkommer, har vi overstået
en forhåbentlig god generalforsamling.
I næste nummer vil der være referat fra
generalforsamlingen.
Vi har solgt flere huse efter sæsonaf
slutning. Vi håber de nye beboere bliver
ligeså glade for, at være i Bjergbyparken
som vi er.
Desværre er det temmelig afslørende lige
nu, hvor der ikke er blade på hækken. Rig
tig mange haver er temmelig misligholdt,
og der ligger også affald mm. i haverne.
Vi håber derfor alle sørger for, at få ryddet
op – måske rotterne også vil forsvinde så.
Vandåbning er i år lørdag den 24. marts
2018  - nærmere om dette kommer se
nere.
Mange hilsner
Pbv, Mariann
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DRONNINGBORG
HUSK! Generalforsamling mandag den
12. februar 2018, kl. 18.00, på
Kredskontoret, Vestergade 48.
Det er vigtigt at møde op. Det er her be
slutningerne træffes, og her at der er
mulighed for at diskutere emner vedr.
haveforeningen.

Med hensyn til kandidater til bestyrel
sen, så har bestyrelsen ikke på nuvæ
rende tidspunkt (10/1) forslag til kan
didater. Hvis ikke der er interesserede
kandidater på generalforsamlingen, vil vi
foreslå at bestyrelsen fortsætter med 3
medlemmer.

Under generalforsamlingen er der kaffe,
øl og vand. Efter generalforsamlingen er
der desuden smørrebrød.

NB! Ovennævnte suppleanter ønsker ikke
at blive valgt til bestyrelsen.

Her følger dagsordenen:
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 (nuværende
formand, Peter Tvernik, ønsker
at fortsætte).
Pkt. 8.	Valg af 2 bestyrelsesmedlem
mer (på valg: Johnny Tobberup
og Tai Buchholtz. Ingen af dem
ønsker genvalg).
Pkt. 9. 	Valg af 2 suppleanter til besty
relsen (Ellen Jacobsen og Ilse
Vognsen er villige til at stille op).
Pkt. 10. Valg af revisor for festkassen.
Pkt. 11.	Valg af delegerede til kredsre
præsentantskabsforsamling.
Afsluttende bemærkninger.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 29. januar 2018.
Du kan lægge dem i brevkassen ved op
slagsskabet, sende en e-mail
(steen.nielsen4@skolekom.dk), eller sende
dem til, eller lægge dem i brevkassen hos:
Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
8930 Randers NØ
Referat fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen kom
mer først med i ”Havenyt” nr. 3.
Men vi sætter referat, beretning og
regnskaber op i opslagsskabet ca. 14
dage efter generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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FJORDGLIMT HADSUND
Generalforsamling tirsdag den
27. februar kl. 19 i Hadsund Kulturcenter

Efter mødet bydes der på kaffe og et par
stykker mad.

Dagsorden:
( 1) Valg af dirigent
( 2) Valg af referent
( 3) Registrering af fremmødte haver
(3a) Stemmeudvalg
( 4) Formandens beretning
( 5) Regnskab 2017+ Budget 2018
( 6)
Indkomne forslag (skal tilgå be
styrelsen senest: 13/02/18
		
(Se adresse i Have Nyt)
( 7)	Valg af bestyrelsesmedlemmer, på
valg er:
		Formand: Carl Pedersen og Bent
Bonde
( 8) 	 Valg af 2 suppleanter, på valg er:
		
Tage Krogh og Kaj Velling
( 9) 	Valg af delegerede til Kredsrepræ
sentantskabsmødet
(10) Festudvalg, hvem tager en tørn?

Venlig Hilsen: Bestyrelsen.

Endvidere ønskes tilbud på græsklipning
af foreningens fællesareal samt rengø
ring af toiletter. (senest 13/02).
Der åbnes for vand søndag den 25. marts
2018 kl.10.
Der skal være adgang til haven, hvis der
skulle blive problemer og stophaner skal
være lukkede.
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Til Orientering:
Som bekendt har kolonien i længere tid
været plaget af oversvømmelser og høj
vandstand,bestyrelsen har derfor påny
kontaktet Kommunen ang. problemet.
Fra Teknik&Miljø er foreslået, at der
etableres en pumpebrønd på koloniens
område, der skal også tilkobles strøm til
en pumpe.
Kommunen udlægger anlægsudgifter
ne, som foreningen derefter kan afdrage
over 5/10 år. Kommunen sørger for en
pumpe og en bimåler til el, Vi skal så be
tale strømforbruget.
Vi har forgæves forsøgt at undgå denne
for kolonien store udgift, men det har
ikke været muligt.
Vandproblemerne i kolonien er nu så sto
re, at vi ikke længere blot kan se til; der
bliver godt nok en større udgift, men det
er vel at foretrække, end at kolonien på
sigt ikke overlever. Sagen bliver fremlagt
på generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne:
Carl Pedersen.

Vi er der for dig – i dit liv

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes

foretrukne bank 9 år i træk
Vores kunder er især tilfredse med
 vi tager os tid til at lytte til jer
 vores kompetente og seriøse rådgivning
 vi forstår jeres behov
 vores evne til at finde den bedste løsning.

Voxmeter, januar 2018

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02.
Besøg www.al-bank.dk/danskernes-bank

Østervold 18 | 8900 Randers | randers@al-bank.dk
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ROMALTPARKEN
Kære medlem
Du/I har forhåbentligt haft en god jul og
er kommet godt ind i det nye år. I denne
kolde tid er der ikke meget som rører sig i
vores koloni. Vi i bestyrelsen har dog haft
”begge hænder” oppe af lommerne og
der er sket en del, som er til glæde for os
alle. Vi har primært haft fokus på vores
vandproblemer – præcis som mange an
dre har, nu hvor klimaændringerne er så
mærkbare. Vi arbejder stadig på proble
met – det er ganske enkelt nødvendigt.
Vores nabo – lodsejer vest for kolonien
har givet adgang til sin jord, således at vi
kunne rense grøften langs vores koloni
mod vest op. Denne grøft har ikke været
renset op i mange år. Denne gennemgri

9 El-installation

9 Alarm & sikring

bende rensning har medført at grøften
er blevet bredere og dybere. Samtidig er
flere af de dræn, som blev lagt i haverne år
tilbage nu synligt funktionelle. Vandet kan
igen løbe fra de yderste placerede haver.
Det er vores håb at denne ”dræning” kan
afhjælpe de enkelte havers vandproble
mer og i bedste fald også hjælpe haver og
veje længere inde i vores koloni-område.
Hvorvidt alle haver har dræn med udløb i
grøften er vi ikke bekendt med. Ved du om
din have har dræn og hvor dine dræn har
udløb, er du velkommen til at kontakte os,
hvis ikke du kan se udløbene i grøften?
Vi håber på at kunne få alle udløb til at
fungere og vil vil også gerne have dem
markeret på et kort, således at efter

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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ROMALTPARKEN
tiden også kan vide at drænene findes.
Randers Kommune har haft folk herude
for at se nærmere på området og de er
fulde af lovord for den oprensning af
grøften som er sket, fordi de også mener,
at tiltaget gør en mærkbar forbedring/
sikring af vores koloni.
NB: Vi minder om at du, I henhold til Kredsens ordensregler stk. 6, er pligtig til at
vedligeholde/oprense eventuelle grøfte
sider langs din have – dette blandt andet
for at sikre at udløb ikke blokeres.
Vi i bestyrelsen, har ligeledes haft drøf
telser med kredsen og Randers Kommune
om muligheder for at forhindre at vores
klimaændringer gør unødige skader i vo
res område. Som bekendt har kommunen
allerede sørget for at vores dige langs øst
er forhøjet og at kanalen langs nord er op
renset. Nuværende plan er, at diget mod
nord forhøjes til foråret, således at der er
en sikring mod stormflod på vandstigning
til 170 cm. Mod vest er det planen, at der
etableres en forhøjelse af terræn/en form
for dige udenfor hække. Hvordan disse
planer skal udføres og hvordan det skal
betales, er endnu ikke endeligt afklaret.
I bestyrelsen har vi arbejdet ud fra beslut
ninger, som er vedtaget på medlemsmø
der, i kontaktudvalg og i kredsregi. Disse
beslutninger har vi hidtil kaldt vores ”Or
densregler for H/F Romaltparken”.
Da Kredsen har fået revideret Vedtægter
og Ordensregler, er vi som forening også
nødt at forholde os til vores gældende

praksis/regler, som har været gældende
i vores regi. Al praksis og alle regler har vi
i bestyrelsen nu gennemgået. Dette har
været et stort arbejde. Især fordi der ikke
har været en samlet oversigt over hvad
der er besluttet, hvor og hvornår det
blev besluttet. Vi har derfor været nødt
til at gennemlæse alle referater - tilba
ge fra 1965 og til i dag.. Denne gennem
gang har resulteret i et ”særlige regler"
til Kredsens vedtægter og ordensregler
- gældende for H/F Romaltparken. Dis
se regler indeholder kun beslutninger,
som er vedtaget som forslag på med
lemsmøder og oplyser tillige hvilket år,
forslaget er vedtaget. "Særlige regler"
erstatter vores tidligere ”Ordensregler
for H/F Romaltparken”. "Særlige reg
ler" kan ses på vores hjemmeside. Du
vil også kunne få "Særlige regler" udle
veret ved henvendelse på vores kontor.
"Særlige regler" kan ligeledes læses i
vores indlæg i næste HaveNyt som ud
kommer ca. 1. marts. Fremtidigt besty
relsesarbejde vil blive udført i henhold
til Kredsens Ordensregler og Vedtægter
og det nye ”Særlige regler"” til Kredsens
Vedtægter og ordensregler gældende for
H/F Romaltparken.
Og nu lidt almen orientering:
Vores veje
Vi i bestyrelsen har gjort og gør stadig vo
res bedste for at hjælpe alle medlemmer
med at gøre vores veje rimelige farbare –
trods megen regn og højt grundvand. Her
minder vi dog om at du, som medlem, iflg.
Kredsens ordensregler stk. 6, er pligtig til
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ROMALTPARKEN
at holde halvdel af vej forbi/langs dit ha
velod fri for huller.

læse i næste HaveNyt som udkommer
ca. 1. marts.

Sæsonstart
Vores sæson 2018 begynder den 24.
marts 2018. Nærmere om dette i HaveNyt
nr. 2 – udkommer ca 1. marts.

Affald i haverne:
Vi minder om at der, jf. Kredsens ordensregler stk. 1, ikke må forefindes affald i
haverne i nogen form, affald som kan være
til gene for naboerne må ikke forefindes.

Afbrænding:
Afbrænding af haveaffald er kun tilladt
i vores område i perioden 1. december
til 1. februar. Du må dog gerne have et
bålsted på max 80 x 80 cm. til afbræn
ding af rent, tørt træ. Sankt Hans bål er
tilladt. Se Randers Kommunes regler for
afbrænding i landzone.
Generalforsamling/medlemsmøde
Mødet blev holdt lørdag, den 27. januar
2018 kl. 12.00 i fritidscentret. Referat
og formandens beretning vil blive at
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Til sidst:
I dag, den 10. januar 2018, er der kun 13
hele uger til sæsonstart.
Vi kan alle glæde os – begynde at tælle da
gene til vores sæson 2018, en sæson som
forhåbentligt giver mange gode timer i vo
res haver – måske bliver sæsonen tilmed
mere solrig
Venligst
Bestyrelsen

ULVEHØJ
Vi er nu kommet ind i det nye år 2018.
Med håbet om at alle har haft en god jul
ønskes alle et rigtig godt nytår.
Der er ikke så meget at fortælle lige nu.
Kolonien ligger i dvale. Haverne er våde
og kolde at være i.

Der er opstået lidt tvivl om, hvornår vi
egentlig holder generalforsamling. Ved
en fejl forårsaget af en misforståelse, var
der skrevet en forkert dato i vores indlæg
til Have Nyt 8, 2017.
På vegne af bestyrelsen.
Erling

Jeg har for nogle dage siden været ude
og sætte nogle informationer i opslags
kassen. Og når jeg så ned ad vejen, kunne
jeg se, der blot holdt en enkelt bil.
Jeg håber lige dette nummer af Have Nyt
kan nå at udkomme inden vi holder ge
neralforsamling den 9. februar kl. 17 på
Kredskontoret.
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VENEZUELA

Rigtig godt nytår til alle! For mit eget
vedkommende foregik det under sydens
sol på Tenerife, det var ekstra dejligt ef
ter et meget vådt efterår, oveni en meget
våd sommer 2017. Så nu er batterierne
ladet op til en ny sæson i Venezuela.
Siden sidst har bestyrelsen haft møde
om den kommende generalforsamling,
og da Havenyt udkommer lidt forskudt
af datoerne i forhold til det der sker om
kring bestyrelsens arbejde, så er gene
ralforsamlingen også afholdt.
I det sidste Havenyt havde et kredsbe
styrelsesmedlem skrevet et indlæg om
brændeovne og størrelser på havehuse
osv. Jeg er nødt til at kommentere på
dette indlæg, da det IKKE deler bestyrel
sens holdninger.
For det første har et flertal af stemmer
på vores egen generalforsamling i 2016
vedtaget at vi gerne vil tillade brænde
ovne i Venezuela. Så det indlægget giver
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et billede af, er ikke det billede flertallet
deler i Venezuela. Det er kedeligt at man
sætter en generalforsamlingsbeslutning
til side for at udbrede en privat holdning
til dette spørgsmål, og det er ikke med
bestyrelsens gode vilje dette indlæg er
blevet slået op som værende en besty
relsesholdning. Det er udelukkende sket
på foranledning af bladudvalget, der sid
der inde i Kredsen.
Det næste omkring størrelsen og ud
formning af kolonihavehuse og udvik
lingen osv. Kan man jo naturligvis godt
sætte spørgsmålstegn ved. Vi lever i et
samfund hvor tingene udvikler sig, og
kolonihavetanken fra 1930 erne er ved at
være en saga blot. Vi er nødt til at følge
med den udvikling der er i samfundet,
og i den by vi bor i, uagtet det går ud
over nogle grundlæggende holdninger.
I mange større byer omkring os er man
allerede i gang med at få kloakeret i kolo

VENEZUELA
nihaveforeningerne, og dette skal vi som
udgangspunkt ikke hverken glæde os til,
eller bekymre os om, sker her i Randers
Kommune foreløbigt`. Det eneste vi har
fået at vide omkring den sag er, at Ran
ders Kommune udarbejder en ” plan”
langsigtet for vores vandmiljø. De der
ønsker faciliteter som vaskemaskiner og
vandskyllende toilet kan roligt investere i
en samletank, for det er den eneste mu
lighed der foreligger fremadrettet.
Min egen private holdning er at man ikke
kan/ skal standse udviklingen, heller ikke
i en kolonihaveforening.
Det kan godt være der kommer flere og
flere nye huse til i kolonierne rundt om
kring, men det er blot et udtryk for den
popularitet vores kolonier har fået. Det er
der ikke noget at sige til, især i Venezu

ela, med den suveræne beliggenhed, vi
er så heldige at besidde, både nær fjord,
natur og bycentrum.
Den siddende bestyrelse på dette tids
punkt er enige om at vi har et specielt
sted i Venezuela, og vi vil værne om det
sted, og gøre vores bedste for at tilgo
dese de ønsker og udvikling, der kommer
hen ad vejen.
Der skal være plads til alle, uagtet om
man har et nyt hus i haven, eller holder
fast i det gamle oprindelige fra før i tiden.
Som formand kan jeg tilføje, at mit eget
hus fra 1996, er et skønt og skævt hus,
der efterhånden har overlevet adskillige
kraftige oversvømmelser og orkaner, og
det fungerer til det jeg gerne vil bruge det
til. Vi har alle vores forskellige behov, og

Altid med gode priser...
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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
krav til det vi omgiver os med. I min optik
er der rigeligt plads til de forskelligheder
i Venezuela, og det skal vi være taknem
melige for.
På nuværende tidspunkt er den nye sam
mensatte bestyrelse ved at være kon
stitueret, og jeg håber som nuværende
formand, at der gives plads til den nye
bestyrelses arbejde fremadrettet, med
de opgaver den tidligere bestyrelse var i
gang med. Jeg vil ønske den nye besty
relse al mulig held og lykke med arbej
det, og jeg ved personligt ikke i skrivende
stund, om jeg er fortsættende formand.
Man har vel lov til at tro på det.
I alle tilfælde vil jeg benytte lejligheden til
at takke for et godt samarbejde i 2017,
og håbe det kan fortsætte i 2018.
Vi var så heldige at få ordnet vores veje
i juleferien, de var ved at være godt kørt
i bund, og der var kæmpehuller på især
hovedvejen igennem kolonien. Efter
gentagne gange at have henvendt os til
kommunen lykkedes det endeligt at få
lavet det værste. Det kan være valgåret
har taget hårdt på dem i Randers Kom
mune, men på den anden side så er vi lidt

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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forkælede med vore veje i forhold til de
resterende kolonier i Randers kredsen.
Der kommer nye vurderingsregler fra
Kolonihaveforbundet i løbet af Februar/
Marts, så der vil igen blive åbnet op for
bestilling af vurderinger af haver/ huse
med henblik på salg osv.i Marts måned.
Vurderingsudvalget træffes i koloniha
veforbundets kredskontor i Vestergade
hver onsdag mellem 17og 19,
Fortsat god vinter herfra, og så håber vi
at foråret kommer med sit milde ansigt i
en fart, det kunne vi godt have brug for.
Vores vandåbning 2018 vil foregå Lørdag
d.24.3,2018 kl. 11.00, det er den week
end sommertiden starter.
Husk det altid er betinget af frostfrit vejr,
men vi krydser fingre. Vær venlig at tjekke
i haven denne dag om evt. sprængninger
i havehuse og stophaner. Det giver bøder
hvis man ikke tjekker/ er til stede.
Med mange gode ønsker om et godt nyt
år, og en god sæson 2018
PBV. Annette Christensen,
Kongevejen 10

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. 20 49 98 40, vestreenghave@gmail.com
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
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