Have Nyt

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

Februar 2019

Nr.

1

KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2019
2018

Udkommer
ca.

Nr. 2
8 06/02
07/11

1 marts
dec 2018
2019

Nr. 3 06/03

1 april 2019

Nr. 4 10/04

1 maj 2019

Nr. 5 08/05

1 juni 2019

Nr. 6 03/07
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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af adresse eller efternavn skal
ske skriftligt – evt. på mail koloniranders@mail.dk - senest 2 uger efter
flytning/ændring. Men meget gerne før
det sker.Skriv fra hvilken dato det er
gældende og husk at anføre i hvilken
haveforening du har have. Du skal også
skrive vejnavn og havenummer.
Det er ikke nok at du melder flytning/
ændring til folkeregisteret, det får vi ingen meddelelse om.
Du kan også skrive det hele på en seddel
og lægge den i vores postkasse Vestergade 48, Randers.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Du kan selvfølgelig også komme på
kredskontoret en onsdag aften og oplyse om ændringen eller du kan kontakte
din haveforeningsbestyrelse og få dem
til at foretage det fornødne.
Hvis du ikke melder ændringen senest
ovennævnte frist pålægges der et gebyr
på kr. 150.00 Som påføres næste opkrævning for haveleje.
INFO FRA KREDSEN
Åbningstider på kredskontoret i februar:
Onsdage d. 6 og 20. februar ml. 17 og 18
Fra og med 6 marts er kontoret åbent
hver onsdag mellem 17.00 – 19.00.Der
vurderes ikke i februar, første ordinære vurderingsdato er mandag den 25
marts. Dog kan der efter aftale med
vurderingsudvalget foretages vurdering i nødstilfælde f.eks. ved flytning fra
kommunen.
OPTAGELSE AF NR. 2 PERSON PÅ LEJEKONTRAKT
Hvis der kun står én person på lejekontrakten kan man få én person mere på
kontrakten. Denne person bliver så

KREDSEN
stemmeberettiget medlem af haveforeningen. Gebyr for én person ekstra på
kontrakten: 1. gang: Gratis. 2. gang:
100.00 kr. 3. gang: 500.00 kr. idet der
skal skrives ny kontrakt m.v.
VEDTÆGTER
Som alle jo nok ved blev der på kongressen vedtaget ny obligatorisk forbundsog kredsvedtægt. Samtidig blev der
vedtaget nye standardlejevilkår og ny
kontrakt. Disse vil blive præsenteret ved
kredsrepræsentantskabsmødet den 11
marts 2019. Disse vedtagelser af vedtægter m.m. blev gjort obligatoriske
hvilket vil sige at vi ikke må fjerne dele af
dem. Vi kan tilføje lokale bestemmelser
til vedtagelse, blot disse ikke overtræder forbundsvedtægtens bestemmelser. Men da de er vedtaget af kongres
2018 skal de altså IKKE til afstemning
hos os medmindre der kommer et lokalt
forslag og dette bliver vedtaget. Det
hele udsendes til alle medlemmer evt.
gennem Havenyt eller som løsbladssystem til indsættelse i det grønne vedtægtshæfte.
BRANDFORSIKRING
På kongres 2018 blev det vedtaget at
der på alle bebyggede havelodder skal
tegnes en brandforsikring inclusive oprydningspligt efter evt. brand. Der har
været lidt tvivl om denne vedtagelse
gælder for alle haver – gamle eller nye
lejekontrakter – men her i Østjyllands
kreds gælder det

ALLE havelodder, idet vi i haveforeningsvedtægterne i 2017 fik vedtaget
følgende i §4 stk. 6: Kolonihaveforbundets til enhver tid gældende lejevilkår
regulerer regulerer forholdet mellem
lejere og haveforening. Bestemmelsen
om brandforsikring er indført i § 1 stk.
10 i ”Standardlejevilkår for leje af en havelod under kolonihaveforbundet”. Og
med den vedtagelse har vi ifølge juristen
ved forbundet sikret at den gælder alle
havelodder i Østjyllands kreds.
OM DETTE AT SKRIVE TIL BLADET
Bladudvalget gør opmærksom på at det
ikke kun er forbeholdt bestyrelserne at
skrive indlæg til Havenyt. Vi modtager
meget gerne indlæg fra alle medlemmer
som har noget de gerne vil delagtigøre
andre om. Vi modtager gerne alle indlæg
til offentliggørelse i bladet. Et sådant
indlæg kan handle om alt muligt, det kan
være du vil sælge eller bytte, eller fortælle om en oplevelse du har haft. Det
kan jo også være at du har en god ide`
der kan bruges af andre. Til dette har vi
KLUMMEKASSEN. Men der er nogle krav
til indlæg i bladet: De må ikke være nedværdigende overfor andre,de må ikke
være politiske og de skal skrives i Word
dokument. Du kan altid finde sidste dato
for indsendelse af stof til bladet på side
2,øverste venstre hjørne i Havenyt. Alle
indlæg sendes til kredskontoret på mail
koloniranders@mail.dk. Skriv til os og
vær med til at udvikle bladet.
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IDE` KLUMMEKASSEN
Som vi skrev i Havenyt nr. 8 2018 at
vi ville prøve at starte en ”Klummekasse” der kan bruges af alle hvis man har
en ide` man gerne vil give videre. I nr. 8
havde vi en omtale af Falke og Ugler i forbindelse med bekæmpelse af bl.a. rotter.
I dette nummer vil vi skrive om en god
ide` om at hjælpe hinanden. For nogle år
siden blev der i en haveforening i Randers oprettet et hjælpekorps af frivillige
medlemmer som stillede sig til rådighed.
Meningen med hjælpekorpset var at man
i tilfælde hvor havemedlemmer af en eller grund ikke kunne vedligeholde deres
have i en længere periode. Det kunne
være på grund af sygdom eller andet der
gjorde at man var forhindret i at passe
den daglige dont i haven. Der var rigtig
mange medlemmer der stillede op til den
tjans og der var en bestemt udpeget per-

son man kunne ringe til hvis man gerne
ville have hjælp på grund af ovennævnte tilfælde. Når et medlem bad om hjælp
kunne den udpegede person så kontakte
de frivillige hjælpere og bede dem møde
i pågældende have på et tidspunkt for
rengøring eller andet. Nu skulle man så
tro at den ordning kunne misbruges med
det blev den bestemt ikke, der skulle virkelig være en grund til at bede om hjælp.
Det skal lige understreges at alt arbejde
var gratis for den der bad om det, men
det skete da at der faldt en vand eller øl af
hjælperne. Men ordningen har da garanteret sparet en del ”gule kort ”. Det viser
også at kolonihaveånden har eksisteret.
Og med dette sender kredsbestyrelsen
et lidt forsinket ønske om et godt nytår til alle medlemmer, annoncører og
kommuner.

HUSK SÅ LIGE AT MØDE OP TIL JERES
GENERALFORSAMLINGER,
DATOER, STED OG TIDSPUNKTER STÅR I
HAVENYT NR. 8 2018.

4 | HAVE NYT

BJERGBYPARKEN
Kære alle sammen
Rigtig godt nytår til jer alle. Vi håber I
alle er kommet rigtigt godt ind i det.
Der er jo meget stille for tiden, og vi går
vel alle og glæder os til en ny sæson. Er
frosten af jorden vil vi have vandåbning
lørdag d. 30, marts 2019 kl. 11.00. Mere
om dette senere.

vi vil overgive navne til Randers Kommune, som derefter vil stå for udsættelse
af kolonien.

Husk at følge vores informationer på
Bjergbyparkens hjemmeside.

Husk evt. forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen. Forslagene bedes sendt til
Bjergbyparken@bjergbyparken.dk.

Vi må desværre konstatere, at der er en
del vinterbeboere i Bjergbyparken. Endnu engang skal vi understrege, at det
iflg. Vedtægterne er strengt ulovligt, og

Vi håber ,I alle vil møde op til generalforsamlingen den 23. februar kl. 13.00
i Fritidscentrets store sal i Vestergade.
Der vil blive serveret lidt mad og drikke.

Mange vinterlige hilsner fra Bjergbyparkens
bestyrelse

Voxmeter januar 2018

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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DRONNINGBORGPARKEN
Så er der kun 2 måneder til den nye sæson begynder, nemlig den dag sommertiden begynder, i år søndag 31/3.
Hvis vejret tillader det, er det også her vi
åbner for vandet.
Men mere om det i næste nummer.
HUSK! GENERALFORSAMLING
tirsdag den 12. februar 2019, kl. 18.00,
på Kredskontoret, Vestergade 48.
Det er vigtigt at møde op. Det er her beslutningerne træffes, og her at der er
mulighed for at diskutere emner vedr.
haveforeningen.
Under generalforsamlingen er der kaffe,
øl og vand.
Efter generalforsamlingen er der desuden smørrebrød.
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Her følger endelig dagsorden:
Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Navneopråb (havelejere).
Pkt. 2A Stemmeudvalg
Pkt. 3. Formandens beretning.
Pkt. 4. Regnskab for lotteri.
Pkt. 5. Regnskab ved kredskasserer.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7.	Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg: Kitty Petersen og
Steen Nielsen. Begge er villige
til at fortsætte).
Pkt. 8.	
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende suppleanter: Ellen Jacobsen og Ilse
Vognsen. Begge er villige til at
fortsætte).

DRONNINGBORGPARKEN
Pkt. 9.	Valg af revisor for festkassen
(Nuværende revisor er: Kirsten
Bagge. Hun er villig til at fortsætte)
Pkt. 10.	Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling.
(Vi har ret til 7 delegerede. Vi
har forslag til kandidater på generalforsamlingen)
Pkt. 11. Evt.
Afsluttende bemærkninger.
I det sidste år har bestyrelsen kun været på 3 medlemmer, mod normalt 5.
Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt (9/1) forslag til de sidste 2 pladser

i bestyrelsen. Hvis ikke der melder sig
interesserede kandidater på generalforsamlingen, vil vi foreslå at bestyrelsen
fortsætter med 3 medlemmer.
NB! Ovennævnte suppleanter ønsker ikke
at blive valgt til bestyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen kommer 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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ROMALTPARKEN
Kære medlem
Vi håber at du/I har haft en god jul og at
I alle glæder jer til det nye år – 2019 – og
vores kommende sæson. Den kolde vinter og de hårde storme har heldigvis ikke
vist sig endnu og vi kan kun håbe at vi og
vores huse og haver kommer vel igennem
de kommende måneder.
Der er ikke de store nyheder i denne tid,
men trods vintertiden arbejdes der til
stadighed lidt i kolonien. Vores indlæg
denne gang omhandler små ”Huskere”:
Medlemsmøde
Dette bliver den 9. februar 2019 kl. 13.00
i Fritidscenterets lille sal. Sæt allerede
nu kryds i din kalender. Husk at du skal
stå på lejekontrakten for at have stemmeret. Hver have har kun en stemme.
Du skal også stå på lejekontrakten for at
kunne blive valgt til formand, bestyrelsen og repræsentantskabet.
Forslag til ændringer i vores H/F
Det er på medlemsmødet, at du kan få
ændringer gennemført. Har du et ønske

om andre ordensregler/ændringer af tidligere medlemsbeslutninger etc. sender
du en mail til bestyrelsen.
Afbrænding af haveaffald
Dette må gøres i perioden 1. december
til 1. marts.
Trailere
Trailer må ikke parkeres udenfor haverne
– de henvises til trailerpladsen. En plads
koster 100,00/år. Mangler du en plads
kontakt venligst bestyrelsen.
Ny adresse/mail-adresse/telefonnummer
Husk at oplyse til kredsen og vores kontor hvis du skifter adresse, mail-adresse
eller telefonnummer.
Forsikring
Fra 1. januar 2019 er der nu brandforsikringspligt for have og hus for ALLE havelejere. Dette er besluttet på kolonihaveforbundets sidste kongres. Har du ingen
forsikring og ønsker du at være med i
foreningens kollektive forsikring, er du
velkommen til at kontakte vores kontor.
Har du forsikring i andet selskab bedes
du oplyse foreningen, hvilket selskab
du er forsikret i.
Tyveri/stormskade etc. - Forsikring
Er du medlem af vores kollektive forsikring og oplever du ovennævnte, kan du
ringe til Almindelig Brand på telefon 5766
6260 – policenr. 106582106. Policen kan
læses i sin helhed på vores hjemmeside
www.romaltparken.dk
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ROMALTPARKEN
PBS og ejerskifte
Er du ikke tilmeldt betalingsservice vil din
haveleje i januar blive opkrævet via girokort. Har du købt have siden 1/7 skal du
holde øje med om du modtager et girokort til betaling af haveleje. Modtager du
ikke dette, skal du kontakte kredsen.
Vild- og huskatte
Har du vildkatte i haven kan du kontakte Kattens Værn herom – Dette er gratis
og du vil gøre kattene en tjeneste ved at
sikre at de ikke får en kummerlig vinter.
Foreningen har tillige en dyrlægeaftale,
som gør at din huskat kan besøge læge
til små penge, såfremt der skal ske neutralisering, øremærkning eller aflivning
af denne.

Overnatning i vinterhalvåret
For god ordens skyld, skal nævnes at
overnatning i kolonihaver uden for havesæsonen IKKE er lovligt.
Til sidst
Næste HaveNyt kommer primo marts og
her kan du læse om åbningsdag, fællesarbejder m.m. i den kommende sæson. Du
har også selv mulighed for at få et indlæg
med i HaveNyt. Skriv dit indlæg og send det
til kredsens e-mail koloniranders@mail.dk.
Vi ønsker alle medlemmer et lykkebringende Nyt År.
Venligst
Bestyrelsen
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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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ULVEHØJ
Vi er nu kommet ind i det nye år 2019,
bestyrelsen håber alle har haft en god jul,
og ønsker alle et rigtig godt nytår.
Vinterstilheden har nu sænket sig over
kolonien. Der er vådt og koldt overalt, så
der sker ikke ret meget i haverne lige nu.
Vi afholdt vores sommerfest lørdag den
1. september i Vorup Tennisklubs klubhus, hvor vi fik lidt godt at spise og drikke.
Der kunne have været mange flere med
til sommerfesten, men vi var en pæn lille
flok der var mødt op.
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Årets sidste omgang fællesarbejde fandt
sted lørdag den 15. september. Ved denne lejlighed fik vi lavet lidt mere plads til
vores affaldscontainer.
Vi lukkede for vandet søndag den 28. oktober, og der var mødt en pæn flok kolonister op til lukningen.
Der blev lukket for vandet til kolonien, og
flere har også lukket for deres egne stophaner i haverne. Der kan dog være nogen,
der ikke har lukket for stophanerne. Der
er ligesom gået lidt anarki i det. Nogle
synes det er unødvendigt, da der jo ikke

ULVEHØJ
er vandtilførsel om vinteren. Så når vi åbner for vandet igen søndag den 31. marts
2019, skal vi være ekstra opmærksomme på eventuelle vandudslip.
Vi starter den nye havesæson med afholdelse af vores ordinære generalforsamling mandag den 11. februar 2019 kl.
18.00. Generalforsamlingen finder sted
på Kredskontoret i Vestergade.
På valg denne gang er formand Kai Søe
Gade og Bestyrelsesmedlem Mogens
Jensen.

På generalforsamlingen vil der efter al
sandsynlighed indkomme et forslag fra
bestyrelsen vedrørende procedurer og
bod i forbindelse med udstedelse af gule
kort. Som det er nu, er der usikkerhed om
hvad der egentlig er gældende.
Det er så alt for denne omgang. Der kan
ske noget nyt så husk at holde øje med
opslagskassen og Facebook.
På vegne af bestyrelsen.
Erling
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VESTRE ENGHAVE
Velkommen til et nyt år 2019 
Vi starter året ud med den årlige generalforsamling, som jo er den 13. februar kl. 18
på kredskontoret i Vestergade. VE er vært
ved mad og drikke.
Der er følgende forslag fra bestyrelsen:
Hævelse af div. boder med 100 kr. for misligholdt have.
Bod på 300 kr. hvis den enkelte have, ikke
er repræsenteret ved åbning af vand.
Bod på 300 kr ved udeblivelse fra arbejdsdagen Man skal blot dukke op og deltage til
en af arbejdsdagene, for at undgå dette.
Motorredskaber må bruges lørdag + søndag og helligdage indtil kl. 14. Derudover
tages der hensyn til/spørges naboerne.
Forslag om plantning af anden type hæk
pga. dårlig vækst betingelser.
Forslag om at afholde jubilæum for VE?
Vi åbner, som sædvanlig, for vandet den
sidste søndag i marts kl. 11, så frem i fald,
der ikke er frost. Hold øje med vores facebook gruppe og infotavlen i ft udsættelse.
Der skal være en repræsenteret fra haven denne dag. Så snak med din nabo eller
genbo, hvis det er helt umuligt selv at være
tilstede. Hvis ingen dukker op, vil der være
bod til den enkelte have.
Der er ved det seneste kongresmøde, blevet besluttet, at alle kolonihave-lodder
SKAL have en lovpligtig brandforsikring.
Også selvom, man ikke har hus på sin
grund. Ønskes der forsikring via fællesforsikringen i VE, er prisen 245 kr. årligt. Henvendelse til bestyrelsen om dette. De som
i forvejen er med i fællesforsikringen, er
allerede dækket ind af brandforsikringen.
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I sidste have nyt, blev der skrevet, at Randers Kommune, desværre ikke gør noget
ved oprensning af grøft og bæk. Så hvis
din/jeres have grænser op til denne, er det
din/jeres pligt at holde den fri for grene og
andet skidt. Det fremgår også af vedtægterne stk. 6.
Vi er forening og forening = fællesskab,
så derfor ser vi frem til, at rigtig mange vil
dukke op til generalforsamlingen. Det er
her du kan være medbestemmende for,
hvad der skal ske i kommende sæson i vores hyggelige lille haveforening. 
De bedste hilsner
VE’s bestyrelse - Jytte,
Robert og Henriette

VENEZUELA
Godt nytår!
I skrivende stund har vi en kommende generalforsamling i Remisen, der forventes
et godt fremmøde.
Vi har haft et godt kolonihaveår i 2018, og
vores ønsker går vel i samme retning for
2019. Der er blevet lavet mange gode arbejder i vores fællesområder, og det er vi
meget taknemmelige for i bestyrelsen.
Den kommende vandåbning bliver ifølge
kalenderen d. 30. 3. 19, men om vejrguderne vil det samme vil tiden vise. I alle
tilfælde er det en god ide at holde ekstra
øje med opslagstavlen, facebook siden og
hjemmesiden for info.

Ellers ser vi i bestyrelsen frem til,at vinteren
slipper sit tag i os ,og vores haver, så vi kan
komme ud og nyde vores dejlige fristeder.
Vurderinger i forbindelse med havesalg vil
først komme i gang senere på foråret 19,
da hovedforbundet arbejder på at køre et
nyt system ind. Der må man have lidt tålmodighed, men jeg skal nok give grønt lys
så snart det er oppe at køre igen.
Den siddende bestyrelse, der netop er valgt/
nyvalgt vil arbejde på at få lavet de forskellige
ideer og tiltag jeg nævnte i min beretning på
generalforsamlingen. Vores fællesarbejde
med disse projekter kommer i høj grad til at
forskønne og gavne Venezuela, og gøre vores koloni til et godt sted at være.
Pbv. Annette
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VORUPKÆRPARKEN
Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår.
Siden sidst
Køkkenet i Smut ind er under total renovering. Til sæsonstart 2019 vil der stå
et nyt køkken med nye installationer, ny
gulvbelægning og nymalede vægge.
Køkkenet er udvidet med et lille depotrum,
hvor køleskabet står fremover og med
plads til lidt opbevaring.
Der bliver arbejdet på udvidelse af parkeringsforholdene på Myntekæret. Foreningen har overtaget haveloddet Myntekæret
10 og indretter den til bil og trailer p-plads.
Så har der været gang i udtynding af læhegnet ved legepladsen mod vest. Træer
er fældet, og buskadset er klippet ned. I
løbet af kommende sæson er det planen,
at volden ved legepladsen fjernes. Jorden
vil blive henlagt langs med førnævnte læhegn og langs læhegnet ved bækken, mod
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nord. Der påtænkes at opsætte bænke, så
forældre (og bedsteforældre) kan følge
børns leg.
Kastanjetræet ved fælleshaven, Dildkæret 13, måtte lade livet. Træet var sygt,
og vi turde ikke risikere, at en storm skulle
vælte det ned over bygningen.
Desværre viste det sig, at også egetræet
bag huset var ramt af råd og måtte fældes.
Toiletbygningen har været udsat for et
hærværk i oktober måned. Vi fik dog kendskab til de meget unge gerningsmænd,
og med god hjælp fra en meget fornuftig
politimand løstes sagen i mindelighed.
Vi mødtes med de unge mennesker, som
med bøjede hoveder gav en uforbeholden
undskyldning for det skete og erlagde
hver halvdelen af omkostningerne til reparationerne.
Bestyrelsen ønsker alle et godt og solrigt
forår.

BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk
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

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
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
Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Tlf. 22 81 05 70
Forsythiavej 50, 8500 Grenå
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com havekonsulenten@gmail.com
Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45
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