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15 jan 2017

ADRESSEÆNDRING
Hvis du flytter, ændrer efternavn eller
andet som gør at adresse 7 navn ikke
passer mere, så send en skriftlig meddelelse til kredskontoret om det. Det må
meget gerne være før du flytter, eller senest 2 uger efter flytningen/navneskift.
vores adresse er Vestergade 48 8900
Randers C. Husk at anføre haveforening
og den vejadresse du har i foreningen.
det er ikke nok at anmelde det til folkeregisteret, det får vi ikke at vide. Men husk
også lige at det er kun din folkeregisteradresse vi flytter, når vi beder om din
vejadresse i foreningen er det for nemmere at kunne finde dig i vores kartoteker. Du kan som sagt sende meddelelse
om flytning til vores kontor, du kan lægge
den i vores postkasse eller du kan sende
en mail på adressen:
koloniranders@mail.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at besøge os på
kontoret onsdage mellem 17.00 - 19.00.
ÅBNINGSTIDER I DECEMBER 2016 og
JANUAR + FEBRUAR 2017
December 2016: Onsdag den 7 og
onsdag den 21
Januar 2017: Onsdag den 4. og
onsdag den 18.
Februar 2017: Onsdag den 1. og
onsdag den 15.
alle dage mellem 17.00 og 19.00
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Fra marts 2017 er kontoret åbent som
normalt.
VURDERINGER
Der foretages ingen vurderinger i november - december måneder 2016 og januar
- februar måneder 2017.
Dog kan vurderingsudvalget i nødstilfælde foretage en vurdering ved bestilling i
god tid.
GENERALFORSAMLINGER 2017
Oasen, Grenå:
Lørdag den 14. januar kl. 10.00 i fælleshus SVERIGE.
Brohaven, Grenå:
Lørdag den 14. januar kl. 13.00 i Kulturhuset
Vorupkærparken:
Torsdag den 2, februar kl. 19.00 i Fritidscenteret 15, store sal
Dronningborgparken:
Fredag den 3, februar kl. 19.00 på kredskontoret, Vestergade 48.
Vestre Enghave:
Dato og sted kommer i Havenyt nr. 1
2017
Venezuela:
Dato og sted kommer i Havenyt nr. 1
2017
Romaltparken:
Søndag den 5. februar kl. 13.00 i Fritidscenteret lille sal
Ulvehøj:
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00 på kredskontoret, Vestergade 48.
Vasen:
Mandag den 13. februar kl. 19.00 i Fritidscenteret, Vestergade 15, store sal.

KREDSEN
Bjergbyparken:
Torsdag den 16. februar kl. 19.00 i Fritidscenteret kl. 19.00, Vestergade 15,
store sal.
Fjordglimt, Hadsund:
Tirsdag den 28. februar kl. 19.00 i Kulturcenteret Hadsund.
Der indkaldes hermed til ovennævnte
generalforsamlinger.
KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
Mandag den 6 marts kl. 19.00 i Fritidscenteret, Vestergade 15, store sal.
dette møde er kun for delegerede som
er valgt på haveforeningernes generalforsamlinger.
Adgangskort og dagsorden for dette
møde udleveres til de valgte delegerede
på de respektive forsamlinger.

Valg af dirigent Registrering af deltagende haver (ved kredsrep. møde registrering
af deltagende delegerede).
Nedsættelse af stemmeudvalg (stemmetællere).
Formandens/bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse i følge vedtægter
valg af revisor og suppleant til samme
evt. festudvalg
Ved kredsrep.møde: Valg af revisor og
revisorsuppleanter.
Valg af delegerede til kredsrep. møde 6
marts (kun haveforeningsgeneralforsamlinger).
Dagsorden for haveforeningsgeneralforsamlingerne udsendes af H/F, s bestyrelser.
Kredsbestyrelsen

DAGSORDEN for alle generalforsamlinger
og møde skal som minimum indeholde:
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BJERGBYPARKEN
Når dette havenyt udkommer, er sæsonen slut. En sæson vi vil huske for en
meget regnfuld sommer, men en dejlig
varm sensommer.
V har igen haft fællesarbejde. Det er dejligt, at se at der bliver arbejdet og hygget
det er jo det fællesarbejde går ud på.
Nu hvor sæsonen er slut, er det også slut
med at overnatte i havekolonien. Overtrædelse af dette, vil betyde ophævelse
af lejemål.
Vi skal lige indskærpe at hastigheden i
Bjergbyparken er max 20 km/t. Endvidere er det kun tilladt at parkere i egen
parkeringsbås og på gården.
Vi har alle skullet klippe hæk her inden 1.
oktober. Det er heldigvis overholdt af de
fleste, så ikke mange skal have gult kort.
Tak for endnu en dejlig sæson.
Da dette er det sidste havenyt i 2016, vil
vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår
Mange dejlige efterårshilsner
fra bestyrelsen

BROHAVEN
KREDSEN
Christoph Angerer er fratrådt som formand
for H/F Brohaven pr. 1/10-16
Inge Borup Knudsen har indvilliget i at
træde til som konstitueret formand
indtil den ordinære generalforsamling
i jan. 2017.
Vi har derfor indkaldt suppleanten Jon
Sørensen til at varetage Inge`s plads i
bestyrelsen indtil januar.
Bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling ser herefter således ud:
Konstitueret formand: Inge Borup Knudsen,
29 92 78 05
Kasserer: Lone Wieland, 51 98 66 57
Bestyrelsesmedlem: Jon Sørensen,
27 41 21 70
Kredsbestyrelsen er underrettet og indforstået om ovenstående.
Ps.
VIGTIG INFO:
Ordinær generalforsamling d. 14/1- 2017,
dagsorden kommer senere….
Mail Adr. Ønskes. Og kan sendes til kassereren: lone.wieland@hotmail.com For
eftertiden vil alt vigtig info foregå via
mail, for at spare porto osv. …..
Eller i Havebladet. Så derfor: LÆS HAVEBLADET !!!
OBS: Alle medlemmer er berettiget til at
skrive et indlæg i Havebladet.
Det skal bare sendes til redaktionen i god
tid. Se Adr. i havebladet.

Inge B. Knudsen
Lone Wieland
Jon Sørensen
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DRONNINGBORGPARKEN
KREDSEN
LEJEVILKÅR FOR LEJE AF KOLONIHAVER
Dette er skrevet i slutningen af september, 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 blevet lukket. Der er et opslag i opslagsskabet, om hvem du skal
henvende dig til, hvis du vil have bommen
åbnet.
Hækkenes højde og bredde
Hækken må højst være 180 cm høj, målt
der hvor stammen går ned i jorden, og
højst være 25 cm bred på siden ud mod
vejen, målt fra stammen.
Bestyrelsen vil senere på året tjekke om
alle hække overholder målene.
Derefter sende vi breve ud, hvis der er lejere der skal gøre noget ved hækken.
Under alle omstændigheder er det bedst
at vente med ned- og indskæringen til
bladene er faldet af hækken.

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen fredag 3/2
2017, kl. 19.00 på Kredskontoret,
Vestergade 48.
Dagsorden og evt. indkomne forslag
kommer i Havenyt nr. 1, 2017, der udkommer midt i januar.
Husk at forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og gerne inden 30/11.
Det er her på generalforsamlingen at beslutningerne træffes.
Så mød op, hvis du vil have indflydelse!
Tak for sæsonen
Bestyrelsen siger tak til lejerne for en
stille og rolig sæson.
Også en tak for at Dronningborgparken
bliver holdt så pænt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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KREDSEN
FJORDGLIMT
Efter en fantastisk september er vi igen i
den sædvanlige gænge, og havesæsonen
er ovre for i år. Siden sidst har foreningen
fået 2 nye medlemmer, vi siger velkommen til:Amel Alagic(have 28) og Else Marie Nielsen(have 6).
I år er 3 haver præmieret,det er have 1722-25, stort tillykke herfra.
Der er nu lukket for vandet,desværre har
der været et ekstra forbrug i år pga.hærværk i foråret,men vi slipper for at betale
vandafgift af de 115 m3 der forsvandt
ved den lejlighed.
Søren&Birgitte Laursen har afhændet deres have,vi siger tak til Søren for hans indsats i bestyrelsen;desværre mangler vi så
nu et bestyrelses- medlem, da begge suppleanter også har afhændet deres have.
For fremtiden må vi sørge for at også suppleanter kommer fra hver sin have,så vi
ikke står i samme situation en anden gang.
Så for dem der har lyst,vil der være en
god mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen,der holdes 5-6 møder om året,
så det er ikke så slemt, men alt det ser vi
på til generalforsamlingen 28/2/17.
Dagsorden følger senere i Have nyt.
På best.vegne:
Carl Pedersen
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KREDSEN
OASEN
Grundet formandens salg af have, har bestyrelsen desværre været nødsaget til at
udnævne en fungerende formand indtil
generalforsamlingen den 14. januar 2017.
Den fungerende formand er Henrik Lange, som kan træffes på tlf. 24 22 13 45.
Vi takker den afgåede formand, Rudi
Becker, for mange års arbejde i spidsen
for vores forening.
Endvidere varsles indkaldelse til ordinær
generalforsamling den 14. januar 2017 kl.
10.00 i ”Sverige”, alternativt i Kredshuset.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes senere.
P.b.v.
Egon Pedersen

ROMALTPARKEN
KREDSEN
Kære medlem
Vores sæson for 2017 er nu slut og vi
er alle taget i ”Vinterhi”. Vores haver er
lukket ned og i de kommende måneder
kan vi se tilbage på en sæson hvor vi har
haft en ”Dansk Sommer” med alt hvad
det indebærer. Vi har haft et regnfuldt og
solfattigt forår, en sommer som har givet mere vand end vanligt og vi har alle
kæmpet for at få gjort det i vores haver
vi gerne ville. Til gengæld har vi haft en
herlig, solrig sensommer. September
måneds vejr blev for mange den sommer
som vi ønskede. Vi skal dog ikke kun klage, for vi har forhåbentligt alle haft dejlige timer og gode stunder med familie og
venner i vores små haver. I medlemmer
har støttet godt op omkring fællesarrangementer og det skal I have tak for. Vores
fællesskab bliver stille og roligt bedre og
stærkere. Vi kan alle se frem til næste
sæson, glæde os til at foråret på ny banker på og giver gnist til at komme tilbage
til vores små fristeder. I august, september og november har alle medlemmer
fået et ”Info-skriv” med info og aktiviteter. Dette for at formidle nyt så hurtigt
som muligt, huske på hvad der nu måtte
være og huske på. Disse ”Info-skriv” kan
meget vel komme igen næste sæson. Her
i dette nr. af Have-Nyt skal kort nævnes:
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.
Medlemsmøde
Dette bliver den 7. februar 2017 kl. 13.00
i Fritidscenterets lille sal. Sæt allerede
nu kryds i din kalender.
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.
Vores Kiosk
Kiosken er lukket i vintersæsonen. Der
vil blive mulighed for at købe gas via bestyrelsen.
Hunde
Vi minder om, at hunde ikke må gå frit –
uden snor – på vores fællesarealer. Hunde høm-høm skal opsamles. Vis hensyn
til dine naboer, sæt snor på din hund og
tag en opsamlingspose med på turen.
Vildkatte
Er der vildkatte i din have kan du hjælpe
dem i vinter. Du kan bl.a. få dyrlægehjælp.
Kontakt vores kontor herom. Hjælpen vil
være for din regning, da Randers Kommune ikke længere har en aftale med
Kattens Værn/Dyrenes beskyttelse.
Nyheder i vintersæson
Er der nyt info eller arrangementer i vintersæsonen vil der blive fremsendt en
sms til dig.
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ROMALTPARKEN
Ny adresse/mail-adresse/telefonnummer
Husk at oplyse til kredsen og vores kontor hvis du skifter adresse, mail-adresse
eller telefonnummer.
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
Til sidst
Tak for Jeres opbakning i sæsonen. Vi ønsker alle medlemmer en dejlig vinter, God
Jul og et lykkebringende Nyt År.
Vejmøder
Sidevejene med mere end 4 haveudgange har været til vejmøde på kontoret
i juni og juli måned. Møderne har hand-

let om at få en pæn og ensartet sidevej
og hvordan vejene fremover skal holdes
pæne. Vi kender alle vores ordensregler
for vedligeholdelse udenfor haverne og
på vejene og de gælder stadig, men det
nye efter mødet var at medlemmerne på
hver vej, på demokratisk vis, selv valgte
hvordan vejen skulle være – grus/græs/
ral eller både og. Medlemmerne har selv
skulle stå for arbejdet hermed. På mødet blev der valgt ”Tov-holdere” for hver
vej og projektet har vist sig at indeholde
mange positive ting. Øget fælleskabet
og givet gode snakke naboer på vejen
imellem, pæne veje og et større arrangement i det at holde vejene for alle.
Vores nabo fra Kristrup Engvej 81 har
givet foreningen lov til at fælde underskov og grantræer, som er på hans matrikel for enden af vej 2, således at det
bliver muligt at vende bil for enden af vej
2. Tak til ham.

Ristet hotdog................................................................................kr. 24,Rød hotdog ..................................................................................kr. 23,Fransk hotdog .............................................................................kr. 24,Pommes frites (lille/stor) .................................................... kr. 32,-/42,Big burger ....................................................................................kr. 55,Mørbrad burger ..........................................................................kr. 62,1/2 grillkylling m/ pommes frites ...............................................kr. 69,Møllehjul......................................................................................kr. 69,Pita m/ kebab...............................................................................kr. 55,Vi har også smurte sandwiches - lige til at tage med
Dette er et lille udpluk af vores store udvalg - ring og hør nærmere
HOS MORMOR
Bøsbrovej 74, Vorup
86 43 80 88
"Vorups bedste pølsevogn"
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ROMALTPARKEN
”Åbent hus”
Den sidste dag i juli måned har der været
”Åbent Hus” ved haver til salg i foreningen. Medlemmer som ønskede at sælge
have og hus, gik sammen om en annonce
i Din Avis og inviterede Randes Borgere
på besøg. Der blev opsat plakater på Kristrup Engvej og Ørneborgvej og foreningen blev godt besøgt at potentielle nye
medlemmer.
Vandaflæsning 2016
I år skal/skulle vandaflæsning meddeles
kontoret senest 1. september. Har du
endnu ikke indleveret det fremsendte
aflæsningskort håber vi du får det gjort.
Modtages aflæsning ikke, vil dit forbrug
blive skønnet og du kan se frem til en bod

på kr. 500,00 på næste opkrævning af
havelejen.
Du bedes også allerede nu sikre at din
stophane virker, at vanduret ikke er utæt
og at adgangen til din stophane og vandur er i orden. Det skal være muligt at
foretage en reparation uden problemer,
hvis eksempelvis et skift af stophane eller nyt vandur bliver nødvendigt. Der skal
være en fri-arbejdsplads på ca. 60 x 60
cm og fri for jord under stophane og vandur. Kontakt eventuelt kontoret, hvis du
har brug for hjælp.
Haveleje – hvad dækker vores betaling?
Flere har spurgt til en specifikation af vore
haveleje opkrævning, så derfor oplyses at:

Skift til danskernes
foretrukne bank
Vi er utroligt stolte over, at vi for 7. år i træk
er kåret til danskernes foretrukne bank.
Vi vil gøre alt for at leve op til tilliden ved
fortsat at drive en ansvarlig bankforretning
og yde personlig service tilpasset den enkelte
kundes behov.
Voxmeter, januar 2016

Østervold 18 | 8900 Randers
38 48 30 95 | randers@albank.dk | al-bank.dk
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ROMALTPARKEN
På hver halvårlig opkrævning betales
der til foreningen haveleje = 1,70 kr./m2 ,
driftsbeløb kr. 50,00, fællestoilet kr. 37,50
og eventuel givet bod kr. 500,00/stk. Til
kredsen betales kontingent = kr. 50.00 og
abonnement for HaveNyt = kr. 55,00.
Januar opkrævningen indeholder herudover også afregning for vandforbrug og
eventuel forsikring.
Ny hæk
Igen i år vil vi i bestyrelsen hjælpe med
at indkøbe hæk-planter, hvis du ønsker
at udskifte tjørnehække til ligusterhække. Optagning af gammel hæk kan der
også gives råd/vejledning/hjælp til. Vores
hække skal være klippet 2. gang senest
den 1. oktober. Skifter du hækkene og
tager dem op sidst i september slipper
du for at klippe tjørnehækkene. Ny hæk
skal gerne vandes efter at den er sat, så
derfor bør denne sættes inden vi lukker
for vandet. Kontakt kontoret senest den
1. oktober 2016, sådan at nye hække kan
nå at komme hjem.
Træer og buske i haverne
Husk at gøre et sikkerhedstjek for at se
om dine træer i haven trænger til beskæring eller måske helt skal fjernes.
Vi husker vist alle hvordan et stort fyrretræ i et medlems have, væltede under
”Gorm” og faldt få meter fra en nybygget
udestue. Har du store buske, som du ønsker fjernet kan foreningens rendegraver
hjælpe med at grave dem op – forudsat
at der er en adgang på mindst 1 meter i
bredden. Kontakt vort kontor hvis du har
brug for hjælp til træer eller buske.

10 | HAVE NYT

Hastighed = 20 km/timen – max!!!
Der køres stadig for stærkt på vores veje
– alle tiltag til trods.
Har du et forslag til hvad der kan gøres
ved det? Vi i bestyrelsen lytter gerne.
Sløseri – dovenskab – eller tankeløshed?
Enkelte medlemmer bruger vores container på en forkert måde. Affald sorteres
ikke som det bør. Vi har op til flere containere til pap, dåser og glas, men alligevel
kommer pap, dåser og glas i containere til
rest-køkkenaffald. Og tro os, der kommes
også køkkenaffald i containere til dåser og
glas – Uf!! Alt andet end køkkenaffald i containere til restaffald er bandlyst!! Sortering
må vi kunne blive bedre til. Vi kan spare
medlemspenge hvis der sorteres ret. Vi betaler IKKE for at komme af med pap, papir,
dåser og glas – så derfor: sorter, sorter - I
vores kiosk kan købes pantsække til tomme
flasker, dåser og glas. Sækken kan du selv
aflevere på genbrugspladsen og herved få
eventuel pant og betaling for sækken tilbagebetalt! Indtil nu har vi i år brugt kr. 2000
til ekstra tømninger af vores containere!!
Skal der sættes kamera-overvågning op
ved containerne og gives bod for sløseriet
til ”syndere”? Har du et andet/bedre forslag lytter vi i bestyrelsen gerne.
Post i haven
Vi har alle en postkasse eller anden form
for afleveringssted til breve og info ved
vores havelåge. I skal dog vide, at Postvæsenet har oplyst, at de af hensyn til
dit privatliv, IKKE afleverer forsendelser
med navn, hvis IKKE der er et lukket afleveringssted – en form for postkasse – Så

ROMALTPARKEN
KREDSEN
vi kan kun opfordre til, at du får et afleveringssted som er lukket.
Mere jord – mindre vand i haverne
Vi skal sige et stort TAK til ”Gården” for at
give os lov til at flytte hegnet ved bækken længer ind på engen hvor hestene
græsser. Som bekendt har vi fået et godt
gennemløb i bækken og den fremtidige
renholdelse ved bækken er nu til at overskue, da den ekstra jord før hegnet gør
det lettere at holde bækken fri for bevoksning. Forhåbentligt undgår vi nu at
haver ved bækken oversvømmes.
”Mursten”
”Gården” har foræret de ”mursten” som
ligger på engen til foreningen. Bestyrelsen siger tak.
Kan du bruge stenene, flere eller alle kontakter du blot vores kontor.
En hilsen fra Hestene på engen:
I må gerne kigge og snakke med os når I
kommer forbi. Vi synes at I – vores kære
naboer - generelt passer godt på os,
men vær rar ikke at give os nogen form
for mad – heller ikke æbler/gulerødder
– det kan vi ikke tåle. Enkelte har ”tabt”
haveaffald på vores græseng – lad venligst være med det – der kan være noget
i affaldet vi ikke kan tåle. Når vi går tur
på foreningens veje er det også rart at I
kører stille og roligt og giver plads til at
vi kan være der – Vi bliver meget bange
og forskrækket, hvis I kører for stærkt og
for tæt på os. Til sidst: Tak fordi I passer
bedre på os i tiden frem.

Fuglesang og fuglefløjt
Helligdage, lørdage og søndage efter kl.
12.00 må der IKKE benyttes haveredskaber/værktøj som larmer og dette overholdes stort set af alle. Støjende adfærd og
høj musik i haverne skal undgås generelt
og vi tilstræber at der er ro i haverne kl.
21.00. Skal der være Havefest hos dig
er det bedst, at du meddeler det til dine
nærmeste naboer i god tid før festen. NB:
Nabofreden vil også have godt af, at du
sørger for at festen på ingen måde er til
gene for dine naboer efter kl. 23.00.
Gas, Grill-mad, købmandsvarer – Take Away
Alt dette kan du købe hos vores købmand
– Haves de varer du ønsker ikke, bestilles de gerne hjem til afhentning dagen
efter. Vores mad til sommerfesten stod
købmanden som bekendt for og det kan
varmt anbefales til eventuelle private havefester.
Borde og bænke - Telt til fest
Mangler du bord og bænke eller et telt til
fest? Kontakt et medlem fra festudvalget
herom.
Dyrlæge – Vildkatte
Husk at vi har en særaftale med vores
dyrlæge vedrørende katte – Vilde, som
tamme. Vaccination, neutralisering, tatovering, chipning og aflivning til nedsat
pris. Kontakt kontoret herom.
Fællesarbejde:
I september og oktober måned er der 4
søndage til dette – Her indkaldes haverne til:
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ROMALTPARKEN
KREDSEN
Søndag den 4. september:
Romaltparken Vest nr.11, 17, 22, 40, 50
og 53.
Romaltparken Hovedgade 13, 42, 61, 92,
94, 98 og 104.
Søndag, den 18. september:
Romaltparken Vest 16, 28 og 46
Romaltparken Øst 7, 11, 14, 16 og 20
Romaltparkens Hovedgade nr. 16, 19, 36,
39 og 73
Søndag, den 2. oktober:
Kristrup Engvej 81
Romaltparkens Hovedgade nr. 8, 28, 64,
67, 68, 79 og 82
Romaltparken Vest nr. 14, 35 og 49
Romaltparken Øst nr. 10, 15 og 24.
Søndag, den 16. oktober:
Romaltparkens Hovedgade nr. 3, 15, 33,
34, 45, 53, 84 og 90
Romaltparken Vest nr. 13, 29 og 61
Romaltparken Øst nr. 2 og 22.
Er du indkaldt i september/oktober og
har du allerede deltaget i fællesarbejde
i denne sæson er du også velkommen,
men du behøver ikke deltage. Kan du ikke
deltage den søndag du bydes, kommer du
bare en anden søndag hvor der er fællesarbejde. Alle medlemmer har pligt til at
deltage en gang i hver sæson. Deltages
der ikke tilskrives en bod på kr. 500,00 på
havelejen til betaling i januar måned. Alle
medlemmer kan finde sin ”arbejdssøndage” i vores opslagstavle eller på vores
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hjemmeside www.romaltparken.dk Alle
søndage mødes vi kl. 09.00 ved kontoret.
Fra kl. 10.30 er der gratis fælles kaffe/øl/
vand og rundstykker. Vi slutter kl. 11.00.
Til din kalender: Sæsonslut
Husk at sætte kryds i kalenderen den 30.
oktober – den sidste dag i sæson 2016.
Denne søndag vil der som vanligt være
vores lille arrangement. Se mere om disse arrangementer i opslagstavle, på FB
og standere senere på året. Kontoret
holder juleferie søndag den 11., 18. og
25. december, samt 1. januar 2017.
Til sidst vil vi opfordre alle medlemmer
til at følge med i vores opslagstavle. Her
er de sidste nyheder at finde. Har du ris/
ros/et godt forslag/et ønske er du velkommen til at kontakte os. Bestyrelsen
og andre frivillige hjælpere, gør gerne
hvad de kan, for fællesskabets bedste,
men vi beder jer huske, at det er frivilligt og ulønnet arbejde som udføres og
at der derfor kan være lidt ventetid før
”tingene” bliver gjort. Har du spørgsmål
til bestyrelsen gøren og laden er du altid
velkommen til at kontakte os – Kig ind
på kontoret, hvor vi gerne har kaffen klar,
eller ring på telefon 20 85 43 50.
Vi i bestyrelsen ønsker Jer alle mange
dejlige timer i haverne.
Venligst og pbv
Inger

GENNERALFORSAMLINGEN 21 JANUAR 2017
KREDSEN

Haveforeningen Fælleskær
Indkalder til ordinær generalforsamling
Lørdag den 21. januar 2017
I foreningens hus 102
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Registrering af fremmødte haver.
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.
5. Bestyrelsens beretning.
6. Årsregnskab til godkendelse.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af Kasserer, Jørgen Grantsau, ønsker ikke genvalg.
a. Valg af Bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen for 2 år.
b. Valg af Bestyrelsesmedlem Arif Hrustanovic for 2 år
c. Valg af Bestyrelsessuppleant for 1 år
d. Valg af Bestyrelsessuppleant for 2 år.
e. Valg af revisor Henning Christensen for 2 år.
9.	Indstilling af Præmieringsudvalg.
Birthe Thomsen. For 2 år
Ulla Søndergaard for 1 år.
10.	Indstilling til Vurderingsudvalg.
Niels Mikkelsen for 2 år.
Bent Hougaard for 1 år.
11. Valg af delegerede til Kredsrepræsentanskabsmøde.
12. EVT:
P.B.V.
Bent Hougaard
Formand
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, og forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, som personkreds har taleret, som medlem
med stemmeret skal navnet være på kontrakt. Der kan kun afgives 1 stemme pr. havelod.
Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.
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VORUPKÆRPARKEN
KREDSEN
Ejer efterlyses til trailer
En Brenderup trailer henstår på trailerpladsen uden reg.nr. og da bestyrelsen ikke
har kendskab til trailerens ejer, bedes vedkommende henvende sig til bestyrelsen.
Sker dette ikke vil traileren blive fjernet.

Solsikke-og græskarkonkurrencen.
Der var 4 foreningsmedlemmer der konkurrerede om højeste solsikke. 2 haver lå
ganske tæt: 338 cm og 336 cm. De sidste
solsikker målte henholdsvis 320 cm og 278
cm. Tillykke til Timiankæret 6, der modtager et gavekort til Plantorama.
2 foreningsmedlemmer har fået vejet deres græskar, som vejede henholdsvis 15
kg og 3,5 kg. Atter tillykke til Timiankæret
6, der også her modtager et gavekort til
Plantorama.
Træer
Randers Kommune har i september måned
fældet de store træer mod vest i Vorupkærparken på blot en enkelt dag. Træerne
var ved at være temmelig store. Det kunne
også fornemmes, at nogle enkelte træer
kunne risikere at vælte i den næste store
storm. De medlemmer, der har have på
Timiankæret mod vest er rigtig gladefor
lyset, der nu strømmer ind i haverne.
Venlig hilsen bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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VENEZUELA
www.kolonihavenvenezuela.dk
Sommeren har i år vist sig fra alle mulige sider. Den har ikke været til at regne
med, men alligevel har vi det godt i vores
koloni. med mange dejlige arrangementer, der startede med åbning for vandet
og vores fælles spisning med suppe
lavet af Gunnar. Herefter startede loddesalget og pinsekaffe. På trods af at
Sankt Hans var ved at drukne i regn fik
vi alligevel afholdt aftenen, med båltale
med videre og heksen blev sendt afsted.
Der har været en skøn sommerfest som
festudvalget arrangerede og loppemarkedet var som altid populært. Efterårsfesten er afholdt. En dejlig fest men
desværre ikke med så mange deltagere,
som der plejer. Vi har adskillige gange
haft fælles arbejde hvor der er blevet
gjort en masse dejlige ting. Tak Bare det

at høre fuglfløjt og de havessysler vi har
og så har vi jo vores dejlige kiosk med
vores skønne kioskejer Vu, der rigtigt
hygger om os. Ellers har det været en
dejlig sommer til alle, både bestyrelse,
medlemmer og frivillige. Havekonsulenten har været på havevandring for at udtage haver til præmier. Trods megen regn
har Jesper holdt vores veje godt. Så en
tak for dette.
Til slut et lille citat ”vær over for andre som du selv ønsker andre skal være
overfor dig”
Det var alt for denne gang.
Bestyrelsen ønsker go’ eftersommer alle.
PS. Husk i kan følge vores indslag på vores
Hjemmeside og Facebook gruppen
”v enezuela”
På bestyrelsens vegne
Aase
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ULVEHØJ
KREDSEN
Hej alle sammen.
Vi er nu her i den skrivende stund nået
frem til starten af oktober måned. Når
dette nummer af Have Nyt udkommer er
havesæsonen 2016 næsten slut.
Her i Ulvehøj har kolonihavelivet gået sin
vante gang. Vi har haft fællesarbejde 3
gange, den sidste gang mødtes vi i Vorup
Tennisklubs klubhus, hvor vi fik os en god
gang smørrebrød og en lille en til halsen.
Der er i løbet af sæsonen kommet flere
nye i kolonien, så lige et stort velkommen
til dem.
Der bygges og arbejdes i haverne som det
hører sig til. I forbindelse med dette er
bestyrelsen dog noget betænkelig ved, at
nogle ikke helt har læst vores vedtægter
godt nok. Det skal indskærpes, at hækkenes højde skal ligge inden for intervallet
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1,60 m. – 1,80 m. altså ikke under 1,60 m.
og ikke over 1,80 m.
Ligeledes skal der være hæk hele vejen omkring de enkelte haver. Hvis man
fjerne den gamle tjørnehæk, der går hele
vejen omkring kolonien, skal man huske
at plante en ny hæk. Ifølge koloniens lejekontrakt med Randers Kommune, skal
der være hæk hele vejen omkring kolonien. Hækken skal så vidt vides være af
samme art som de indvendige hække.
Hvilket er naurhække.
Søndag den 30. oktober er sommertiden
sluttet, og dermed er der lukket for vandet i kolonien.
Det er så alt i denne omgang.
På vegne af bestyrelsen
Erling

VASEN
Så gik den sommer. Når I får dette blad i
hånden, er der lukket for vandet, og kæderne er sat for vejene.
Det var en sæson, der startede godt vejrmæssigt. Midt på var den nok mindre sjov
ind imellem. Men sikke en eftersommer
vi fik!
Lad os glæde os til sæson 2017.
Og så fyldte Vasen 40 år i år, og jeg skal

love for, at det blev fejret med stil i telte
på fællespladsen d. 3 september.
Dejlig mad og drikke, godt humør, hyggesnakke og dejlig musik. Tak til alle deltagere
for at gøre det til en uforglemmelig aften!
Og naturligvis til alle frivillige med opstilling
og oprydning.
Tak for i år og på gensyn i 2017!
Bestyrelsen
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9 El-installation

9 Alarm & sikring

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK

Altid med gode priser...
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T
A

10-15

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
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www.vorupgruppen.dk

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: Helle Ø. Thorsen
Falkevej. st. Lej 5, 8930 Randers NØ
Tlf. 28 15 34 05, helle3571@hotmail.com
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1/th, 8930 Randers NØ
Tlf. 20 52 07 93, fartil4randers@live.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
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

Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92, Mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk

Kasserer: Bitten Christensen
Tlf. 86 41 95 50

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
Egon Søjbjerg, tlf. 51 98 00 56

Vestre Enghave: Per Sørensen
Kredsbestyrelsen, Vestergade 48
8900 Randers. Tlf. 40 43 35 16
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaven Grenå
Fungerende formand
Inge Borup Knudsen, Fasanvej 27 8500 Grenå
tlf. 29927805
Fælleskær, Grenå
Bent Hougaard
Havnegade 90, 8500 Grenå, Tlf. 40 84 67 07

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
bedst mellem 18-20
Tryk: BUCHS AS

Oasen, Grenå
Fungerende formand
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53,8950 Ørsted
Tlf. 24221345
ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers

