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KREDSEN

ADRESSE OG/ELLER NAVNEÆNDRING
Husk lige at give kredskontoret besked 
hvis du skifter privatadresse eller æn-
drer navn. Du kan gøre det på mail til  
koloniranders@mail.dk eller du kan 
gøre det ved at lægge en besked i vores 
postkasse Vestergade 48, 8900 Ran-
ders. Anfør i hvilken haveforening du er 
medlem og husk at skrive vejnavn og 
vejnummer i kolonien. Du kan også kon-
takte din haveforeningsbestyrelse og 
få dem til at viderebringe ændringen til 
kredskontoret.

LIGE LIDT OM BYGGEREGLEMENT
Vi får stadig ansøgninger om byggetilla-
delse af ældre dato ind på kontoret. Og 
disse gamle ansøgninger dur ikke mere. 
Formændene for alle foreningerne i Ran-
ders har fået både de helt nye ansøg-
ninger om byggetilladelse og det sidste 

nye byggereglement som er godkendt 
af Randers kommune i 2017. Så hvis du 
skal bygge eller ændre bestående bebyg-
gelse, terrasser m.m. så hen vend dig til 
bestyrelsen i din haveforening og få det 
rigtige eksemplar af begge dele.

Du er selvfølgelig også velkommen til at 
besøge os på kredskontoret for at få en 
byggeansøgning. Så kan du måske også 
få afklaret eventuelle spørgsmål hvis 
du er i tvivl om noget- også hvis du har 
spørgsmål der ikke handler om byggeri.

For at der ikke skal herske tvivl om no-
get vil vi fremover forsyne ansøgning om 
byggetilladelse og byggereglement med 
udskrivningsdato så du altid er sikker 
på at får den nyeste. Bestående bygge-
reglement har påtegnelsen: Godkendt af 
Randers kommune Marts 2017. Og husk 
så for øvrigt at indsende byggeansøg-
ning og tegninger inden du bygger.

Venlig hilsen
Byggeudvalget ved Østjyllands kreds  

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 8 07/11 1 dec 2018

Min PC
Gul seddel
hen vend samles
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Å-GLIMT 
HØST FEST 

2018 
            Lørdag den 15. september kl. 17.30 

 
                            Forret:   Tunmousse 
                            Hovedret:  Stor tag selv buffet, med 3 slags kød,  
                            salater og kartofler 
 

                      Der spilles op til dans med Kent Jakobsen  
 

               Pris pr. person 150,00 kr. 
 

                                       Tilmelding i Å-Glimt hver torsdag mellem kl. 14 og 19 
                                             Betaling skal ske ved tilmelding, som er bindende                                                                 
          Senest 6. september. 
                                                           Medbring medlemskort på aftenen, da                                                    
                     er bliver udtrukket præmier på dette. 
                                                                 Andre overraskelser kan forekomme. 
 

 
Samarbejdsudvalget 

 

Å-GLIMT
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BJERGBYPARKEN

I skrivende stund er det blevet lidt køli-
gere, og vi har fået regn til vores noget 
tørre haver,

Vi har gået havevandring. Desværre har 
vi igen givet en del gule kort, og flere har 
modtaget bod.

Vi har fået lavet et nyt skilt ved portalen. 
Vi vil nu få ryddet op, og kasseret de skilte 
der er noget falmet af sol og vind.
Derudover har vi bestilt ensrettede skilte, 
som sikkert er klar når dette blad udkom-
mer. Flere og flere kører nemlig mod kør-
selsretningen. Så vi håber dette vil hjælpe.

Vi må endnu engang henstille til, at man 
fører hund i snor i hele parken. Der har 
været tilfælde hvor havelejere har følt 
sig utrygge, ved at løsgående hunde er 
kommet mod én.

Det har været noget sølle, med deltagel-
se til fællesarbejde de sidste 2 gange. 
Har man ikke deltaget i mindst ét fælles-
arbejde i sæsonen, vil man modtage en 
bod på 500 kr.

Når dette blad udkommer, har vi været 
til natur- og friluftsfestival på naturcen-
tret. Bjergbyparken har med alle de andre 
kolonihaver i kommunen deltaget. Jeg 
håber selvfølgelig også, at rigtig mange 
af jer har været forbi.

Vedr. verandaen ved købmanden, er der 
kommet rigtig mange klager over, at man 
sidder deroppe og drikker. Flere børn er 
utrygge ved at gå ind til købmanden.

Vi må henstille til, at man sidder i Møde-
stedet og ved vandværket. Verandaen er 
kun for spisende gæster.

Nu jeg nævner Mødestedet, har bestyrel-
sen vedtaget, at det ikke mere kan udlejes.

Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag 
den 23. februar 2019 kl. 13.00. Det af-
holder vi vores generalforsamling.

Mange sensommerhilsner
pbv
Mariann

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Min PC
Gul seddel
ensretningsskilte
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DRONNINGBORGPARKEN

Loppemarked i 2019
Vi planlægger et loppemarked lørdag den 
11. maj 2019.
Vi giver besked allerede nu, så du har god 
tid til at samle ting sammen.
Du får mere at vide i et af de første numre 
i det nye år.

Hækkene
Hækken skal klippes senest 1. oktober.
Men vi vil stadig opfordre til at I klip-
per hækken omkring 1. september; så 
hækkene er pæne at se på i den sidste 
del af sæsonen.

Der er stadig en del steder, hvor der er 
fremmede planter i hækken.
Det drejer sig især om elm. Hvis I ikke 
gør noget, vil den på et tidspunkt helt 
overtage hækken.

Så derfor skal I sørge for at få den fjernet!
Hvis I har meget elm, behøver I ikke at 
fjerne det hele på én gang. Så kan hækken 
blive noget hullet.

Fjern elmen over et par år, og efterplant 
evt. med nye naurplanter.
Og hold så øje med nye skud!

Havevandring
Vi foretager en havevandring 2/10.
Det gør vi først og fremmest for at se efter 
om hækkene er klippet og om højden maks. 
er 180 cm. Men vi tjekker også lige om der 
er ukrudt uden for hækkene og om der er 
fremmede planter i hækken.

Afslutning på sæsonen
Næste nr. af ”Havenyt” kommer først i 
december.
Derfor gør vi allerede nu opmærksom 
på, at vi lukker for vandet søndag 28/10, 
kl. 11.00.
Når vi har lukket for vandet, samles vi i 
”Hyggekrogen” til en snak om løst og fast 
og en forfriskning.
Der kommer et opslag senere.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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FJORDGLIMT

Arbejdet med at dræne kolonien er nu ved 
at være næsten færdigt, der mangler at 
blive lagt en klat asfalt i graverenderne 
på vejen, og her først i september vil Vi 
skaffe noget muldjord til striberne op af 
havegangene, så der kan såes græs, der 
vil blive indkaldt til fællesarbejde i den 
anledning her først i september pr.mail.

Arealet mellem kolonien og Stadionvej 
trænger også til en omgang, inden det 
hele gror sammen, bliver Vi nok nødt til  
at tage fat, da ingen andre åbenbart gør 
noget, men mere om dette senere.

Som bekendt havde Vi besøg af havekonsu-
lenten her først på måneden, han bedømte 
de udvalgte haver, Vi får så se hvor mange 
præmier, der falder af senere på året.

Ang.solsikke og græskar konkurrence; Vi 
fik målt solsikker op inden blæsevejret 
resultatet var for solsikke have 20:3,30m 
have 21:3,00m

Og som eneste deltager med græskar 
have nr.8

Der er en lille intern præmie til hver af 
de to vindere, Vi må så se, om rekorden 
rækker til at få præmie i Kredsen?

Foreningen har fået nye medlemmer i 
have nr.1-3 og 9, og de har allerede gjort 
en stor indsats for at få haverne på fode 
igen, velkommen til dem herfra.

På best.vegne:
Carl Pedersen
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VASEN

så alle som endnu ikke har deltaget kan 
stadig undgå en bod. Der er lige nu på de 
3 overståede fællesarbejder et regne-
stykke der fortæller at der har deltaget 
57 medlemmer ud af 194, så der må jo 
blive trængsel på de sidste to fællesar-
bejder, eller også får vi jo en dejlig ekstra 
indkomst i form af bod.

Husk: vi har ingen klageinstans, så det 
er dit ansvar at blive registreret ved 
fremmøde til fællesarbejdet.

Fortsat rigtig god sommer til jer alle

På bestyrelsens vegne
Christian Harregaard

Deadline for indlæg til Have nyt nr. 7, var 
15/8-18, og mens jeg den 9/8-18 skriver 
dette indlæg, hører jeg pludselig en næ-
sten ukendt lyd. Jeg lukker døren op,  går 
ud på terassen og får et køligt styrtebad. 
En dejlig fornemmelse og en god og an-
derledes oplevelse.

Sommeren har været fantastisk, men 
regnen er dog trods alt virkelig tiltrængt, 
og sommeren fortsætter jo længe endnu.

Vi har i bestyrelsen haft et to udmeldelser 
inden for kort tid, så derfor er begge vore 
suppleanter indtrådt som medlemmer i 
bestyrelsen. Deres navn og tlf. nr. kan ses 
på hjemmesiden, og i opslagskasserne.

Vasen er jo en rimelig stor Koloni, og jeg 
vil gerne appellere til medlemmerne om 
at møde talstærkt op til vore general-
forsamlinger, samt lyst til at tage del i 
bestyrelsesarbejdet for en kortere eller 
længere tid, så vi alle er med til at udvikle 
Vasen til et fantastisk sted at være.

Jeg har i næsten 5 år været en del af be-
styrelsen, og tager nu en tiltrængt ferie. 
Det sker med en vandretur på 900 km på 
Caminoen,så derfor kan jeg ikke træffes 
på telefon eller mail fra d. 15/8 til 25/9. 
Ved alle anliggender vedrørende Vasen, 
kontakt venligst en af de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer.

Vi har pr. 12/8-18 overstået 3 søndage 
med fællesarbejde, og dermed resterer 
der 2 endnu. 16/9 er det Rabarberstræde 
og Pærestræde. 7/10 er der opsamling, 
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Kalenderen siger nu tirsdag den 14. 
august. Den varme og tørre sommer er på 
retur og den normale danske sommer har 
nu indfundet sig. 

Lørdag den 11. august havde vi vores an-
den omgang fællesarbejde. Der var mødt 
en pæn flok kolonister op på dagen. Der var 
i og for sig ikke så meget, der skulle laves, 
tørken de sidste godt og vel 3 måneder 
havde holdt ukrudtet godt i ave, men der 
var da en lille smule, der blev fjernet. 

Vi afholder vores sommerkomsammen 
lørdag den 1. september i Vorup Tennis-
klubs klubhus med lidt godt at spise og 
drikke. 

Årets sidste omgang fællesarbejde finder 
sted lørdag den 15. september så de, der 
endnu ikke har deltaget stadig kan nå det. 
Husk der er bøde / gebyr for udeblivelse 
fra fællesarbejdet. 

Der er nu kun lidt over 2 måneder til ha-
vesæsonen er slut for i år. Vi kan derfor 
i ro og mag nyde vores haver og lave lidt 
mellem regnbygerne. 

Husk også lige at hækkene skal klippes 
endnu en gang dog senest 1. oktober. 

Der lukkes for vandet til haverne søndag 
den 28. oktober. 

Husk der er mødepligt til såvel lukning 
som åbning som for vandet. 

Det er så alt for denne omgang.  Der kan 
ske noget nyt så husk at holde øje med 
opslagskassen. 

Fortsat god sommer til alle. 

På vegne af bestyrelsen. 
Erling

ULVEHØJ
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VENEZUELA

Indbydelse
Haveforeningen Venezuela fylder 70 år i år  

og det skal fejres med en fest  
for koloniens medlemmer samt ledsager  

i teltet bag ved kiosken   

lørdag den 1. september kl. 13.00

foreningen er vært  
med noget godt at spise,  

musik og 1 genstand.  
Øvrige drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmelding skal ske ved aflevering af  
nedenstående kupon i postkassen  
Adelsvejen 2, Kongevejen 10,  
og 14 senest fredag  
den 24. August.

Navn:
Vej og nr.:
Antal personer:
(NB! arrangementet er kun  
for Medlemmer m/ ledsager)
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VENEZUELA

Sponsorer til sommerlotteriet

Tak til:
Confac, Meny Bøsbrovej, Svends Bar, 
Havefolkets Lagersalg, Jysk, Kontoret,

Svens Trøst, Rema 1000 østbyen, Den 
lille butik, Tuborg, Smedekroen og 
festudvalget.
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Vi er kåret som danskernes  
foretrukne bank 9 år i træk

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

www.al-bank.dk/danskernes-bank
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Og det var så sommeren over alle somre, 
vi fik i år. Ufatteligt mange solskinstimer og 
ufatteligt gule græsplæner. En sidegevinst 
er så, at ukrudtet heller ikke vokser i nor-
mal hastighed, så vi har som sydlændinge 
kunnet holde siesta med god samvittighed.

Velkommen til de nye havelejere, som har 
fået lov til at opleve denne utrolige som-
mersæson. Lad os håbe, at det fortsætter 
til næste sommer.

Store legedag d. 28. juli
For første gang blev der afholdt legedag 
i vores koloni. Det blev en dejlig dag, som 
helt sikkert vil blive gentaget til næste år. 
Der var omkring 25 fremmødte, og alle 
aldersklasser var mødt op til kamp i de 

VORUPKÆRPARKEN

forskellige discipliner. Der blev spillet kro-
ket, stigegolf, stangtennis og kongespil. 
Solen skinnede, men det blæste også, så 
badminton var ikke muligt. Der var hjem-
mebagt kage, kaffe, øl og sodavand til salg 
samt gratis isvafler til alle børn. 

Alle legeredskaberne opbevares i buret 
på grillpladsen ved Smut Ind. Toiletnøglen 
passer til låsen, og redskaberne er til fri 
afbenyttelse. De skal selvfølgelig lægges 
på plads efter brug.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er desværre gået i sort, 
men der arbejdes i skrivende stund hektisk 
på at få løst problemet.
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VORUPKÆRPARKEN

Plantebyttedag
Måske har I for mange planter ved deling 
af stauderne, eller måske mangler I nogle 
efter sommerens tørke. Derfor påtænker 
vi at lave en ”plantebyttedag” ultimo sep-
tember. Hold øje med opslagstavlen for 
yderligere information.

Fællesarealer
Det er faktisk tilladt at lade græsset vokse 
udenfor hækken, hvis man selv holder det 

klippet. Vejene er vores fælles ansvar, og vi vil 
jo alle ønske, at kolonien ser præsentabel ud.

Sæsonafslutning
Der lukkes for vandet søndag d. 28. oktober. 
Derefter inviterer bestyrelsen til en øl eller 
vand ved Smut Ind kl 12, så vi sammen kan 
tage afsked med denne fantastiske sæson.

Med ønsket om en indian summer
Bestyrelsen
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Vi håber alle har haft en god sommerferie. 
Vejret kan ingen vist klage over.

Så I måneformørkelsen? Nogle stykker fra 
VE var samlet denne aften og skålede for 
den. Trods den var lidt svær at få øje på. 

Der har været afholdt uofficiel petanque tur-
nering inklusiv vodka shots smagning. Ingen 
dårlig idé. Anette vandt turneringen og kan 
dermed kalde sig årets petanquemester til 
næste gang, der afholdes turnering. Tillykke 
til hende. 

Endelig blev containeren til fællesarealet 
leveret og vi regner med at få den beklædt 
med træ inden længe. Som skrevet i sidste 
Have Nyt kommer containeren til at inde-
holde div. haveredskaber, partytelt mm, 
som så kan lejes til små priser. Disse priser 
bliver slået op senere.

Lørdag den 22. september holder vi ha-
vehyggedag med plantebytte, spil og 
grill. Vi starter kl. 10 på fællesarealet. Har 
nogen lyst til at bage boller, er det me-
get velkomment. Ligeledes er en eller to 
bradepandekager eller andet sødt til om 
eftermiddagen. Foreningen giver kaffe/
te, smør, ost og pålæg til bollerne. Grillen 
tændes op sidst på eftermiddagen. Her 
medbringes egen mad og drikke. Hvis I 

VESTRE ENGHAVE

har planter o.a. I vil bytte med eller dele 
ud af, så tag det gerne med denne dag. 
Hvis nogen har lyst til at vise deres have 
frem til resten af de fremmødte, skal de 
være velkomne. Havespil må også meget 
gerne medbringes, så frem i fald man har 
lyst til at lege lidt. Vi håber på stort frem-
møde og godt vejr.

Vi har I bestyrelsen talt om, at holde 
”åbent hus” denne dag (22. september) 
således at interesserede kan få et indblik i, 
hvad det indebærer, at have en kolonihave. 
Mere info om dette følger senere på vores 
facebook side og i infotavlen.

Vi vil gerne opfordre jer til at læse Have-
bladet fra kolonihaveforbundet, som I får 
tilsendt med posten. Det udkommer 4 x 
årligt. Her står spændende og brugbart 
materiale. Måske noget for jer. 
HUSK at hækken skal klippes senest 1/10. 
Man er selvfølgelig velkommen til at klippe 
den tidligere, da den nogle steder vokser 
voldsomt. Den skal blot stå nyklippet til 
ovenstående dato. 

Vi skal til slut byde velkommen til Lotte i 
have nr. 18

Med venlig hilsen  
Jytte, Robert og Henriette
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com

Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk

Vasen: Christian Harregaard
Tlf.: 25 34 25 44
lindgaard60@gmail.com

Venezuela: Annette Christensen, 
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup 
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk

Vorupkærparken: Knud Vissing
Klostergade 5, 2 th, 8900 Randers C
Bestyrelsestelefon: 61 14 39 46
kh.javis@gmail.com

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: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå 
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com

Oasen, Grenå
Henrik Lange, 
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

HAVENYT medlemsblad for  
Østjyllands kreds 
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundet-
oestjyllands-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
Orla Nielsen, tlf.: 22 48 90 96

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Marianne Andersen – D 
Steen Nielsen – D
Brian l. Friis - B  

Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk: BUCHS AS
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