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GODT NYTÅR
Vi er trådt ind i et nyt år og kolonihaveforbundet, østjyllands kreds vil ønske
alle vores medlemmer, annoncører, samarbejdspartnere og Randers kommune et
rigtig godt nytår 2017
Vi har haft et rigtig godt år 2016 med
samarbejde og udvikling sammen med
alle. Tak for det.
Vi håber på det samme i 2017.
Hilsen Kredsbestyrelsen
ADRESSE/NAVNEÆNDRINGER
Ændring af adresse eller navn skal
skriftligt meldes til kredskontoret senest 2 uger efter ændringen er sket. Man
må også godt melde det før ændring,
men husk at skrive fra hvilken dato det
gælder. Du kan melde ændringen på mail
koloniranders@mail.dk eller ved at benytte vores postkasse Vestergade 48,
8900 Randers C. Du skal huske at anføre haveforening og havevejadresse
med nr.. Det er din folkeregisteradresse
der flyttes, men vores system bygger
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på haveforening og den haveadresse/
nummer du har i foreningen, derfor skal
vi bruge dette. Vi minder om at det kan
koste et gebyr på 100.00 kr. IKKE at melde ændringen til kredskontoret.
HUSKEREN
Det er senest den 31 januar der skal betales haveleje. Har du ikke modtaget en
opkrævning senest den 20 januar skal
du henvende dig til kredskassereren. For
grenå’s vedkommende skal henvendel se
ske til kasseren i de enkelte foreninger.
For sen ind Betaling vil medføre rykkergebyr.
ÅBNINGSTIDER
Kredskontorets åbningstider januar:
Onsdag den 4 og onsdag den 18.
Februar: Onsdag den 1 og onsdag den 15.
Åbningstiderne er mellem 17.00 – 18.00.
Fra og med onsdag den 1 marts har kontoret normal åbningstid mellem 17.00 –
19.00 hver onsdag.
VURDERINGER
Der er ingen vurderinger i januar og februar måned. Første vurdering er mandag
den 27 marts.
INDLÆG TIL HAVENYT.
Har du noget du gerne vil fortælle om,evt.
fra din koloni, så prøv at skrive til os i redaktionen. Langt de fleste indlæg i bladet er fra formændene og det er da helt i
orden. Men vi mangler også ind i mellem
indlæg fra ”almindelige” medlemmer i
kolonien. Lidt flere indlæg fra jer ville må-

KREDSEN
ske skabe en bredere debat om forskellige ting og det er vel det som vi skal prøve
påher i gennem bladet.Det er i hvert fald
vores ønske.Der er ingen væsentlige begrænsninger,
Dog skal du lige huske: Indlæg må ikke
være politisk agitation og det må heller
ikke være et indlæg som virker nedværdigende på andre.Sådanne indlæg vil ikke
kunne optages i bladet.
Men giv os din mening om det ene eller
andet, debatindlæg eller noget du blot
vil fortælle.
Øverst på side 2 i Havenyt kan du se
hvornår vi skal have dit indlæg til det enkelte nummer af bladet. Vi skal have dit
indlæg på computer og du skal sende det
på WORD DOKUMENT.

dem væk med en anden plante eller måske
bare forære den væk til interesserede.
Det vil vi gerne se om det kunne have interesse. Annoncernes størrelse og udformning bestemmer du selv, dog vil vi bede om
en begrænsning på ca. 10 linier pr. annonce. Hvis det her har din interesse, så send
os en annonce på Word dokument til koloniranders@mail.dk. Har du ikke computer
kan du lægge annoncen i vores postkasse,
Vestergade 48, så ser vi på den. Men brug
blokbogstaver så vi kan læse det. På side
2 i Havenyt kan du se hvornår vi skal have
dit indlæg til det enkelte nummer. Så lad
os nu komme i gang.
Bladudvalget
GENERALFORSAMLINGER 2017

Men er du en af de mange der ikke har
computer, så prøv at lægge det skrevne
i vores postkasse, så vil vi se hvad vi kan
gøre ved det. Men vælger du den løsning,
så brug blokbogstaver.

Oasen, Grenå: Lørdag den 14 januar
kl. 10.00 i fælleshus SVERIGE.

KØB/SALG/BYTTE/AFHENT
Vi vil i bladudvalget gerne prøve noget nyt.
Vi vil prøve at oprete et slags” Pulterkammer” eller lignende. Det vil sige:Har du noget du vil sælge, har du noget du vil forære
væk eller har du noget du gerne vil have
byttet væk, så prøv med en annonce her
i Havenyt.
En sådan annonce vil være gratis og den
kan handle om alt muligt. Det kan være at
du har en plæneklipper til salg eller du vil
gerne købe en. Det kan også være at du har
5 kahna - blomster og vil gerne bytte tre af

Fælleskær Grenå: Lørdag den 21. januar
kl. 13.00 i tidligere kredshus, Kolbrovej

Brohaverne Grenå: Lørdag den 14 januar
kl. 13.00 i tidligere kredshus, Kolbrovej

Venezuela: Lørdag den 28 januar
kl. 13.00 Remisen, J.V.Martins plads 4
Vorupkærparken: Torsdag den 2 februar
kl. 19.00 i fritidscenteret, Vestergade 15
store sal
Dronningborgparken: Fredag den 3 februar kl. 19.00 på kredskontoret,
Vestergade 48
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Vestre Enghave: Lørdag den 4 februar
kl. 12.00 på Kredskontoret Vestergade 48
Romaltparken: Søndag den 5 februar
kl. 13.00 i fritidscenteret, Vestergade 15
lille sal
Ulvehøj: Tirsdag den 7 februar kl. 19.00
på kredskontoret, Vestergade 48
Vasen: Mandag den 13 februar kl. 19. i
fritidscenteret, Vestergade 15
store sal
Bjergbyparken: Torsdag den 16 februar
kl. 19.00 i Fritidscenteret, Vestergade 15
store sal
Fjordglimt, Hadsund: Tirsdag den 28 februar kl. 19.00 i kulturcenteret, Hadsund
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
generalforsamlinger.
Der indkaldes hermed til ovennævnte
gen. Forsamlinger og kredsrep. Møde
Dagsorden for alle generalforsamlinger
og Kredsrep. møde skal som minimum
indeholde

4 | HAVE NYT

1. valg af dirigent
2. 
R egistrering af deltagende haver
(ved kredsrep. møde registrering af
delegerede)
3. Nedsættelse af stemmeudvalg (stemmetællere)
4. Formandens/bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse ifølge vedtægter
8. Valg af revisor og revisor suppleant,
evt. til festudvalg.
9. Ved kredsrep.møde Valg af revisor og 2
revisor suppleanter.
10. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde (kun for haveforeninger)
Dagsorden for haveforeningernes generalforsamlinger udsendes af de respektive
bestyrelser
Det må man ikke.
Vi skal her fra kredskontoret lige understrege:
Kolonihaver må under ingen omstændigheder beboes om natten efter sommertids slut og frem til sommertids
begyndelse. Det gælder for alle typer
kolonihaver uanset om de er kommunalt
– eller statsejet. En overtrædelse kan
medføre ophævelse af lejemålet. Ved underskrivelse af lejekontakten har man jo
også skrevet under på at man vil overholde alle love, vedtægter,
Bestemmelser o.L.

KREDSEN
LEJEVILKÅR FOR LEJE AF KOLONIHAVER
Ovenstående skyldes den meningsdannelse man fra medlemmer i enkelte foreninger i øjeblikket forsøger at skabe.
Men den går altså ikke. Det er indeholdt i
kolonihaveloven af 2001 at man ikke må
bo i haven hele året, og en lov skal man da

holde, ikke ? Her synes vi at alle medlemmer som gerne vil overholde denne lov
bør støtte op om deres bestyrelser når
de forlanger den overholdt.
Kredsbestyrelsen
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BJERGBYPARKEN
KREDSEN
Kære kolonister
I ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende nytår.
Vi har desværre den seneste tid været
udsat for en del tyverier i Bjergbyparken.
Vi vil opfordre alle til, at se efter hinandens huse når man alligevel er ude og se
til ens eget hus.
Vi har desværre måtte give mange gule
kort pga. manglende hækklipning mm.
Flere har desværre heller ikke fulgt op på
tidligere gule kort, hvilket betyder at man
nu får en bod .
Der har været en del snakken og også
skriverier omkring vinterbeboelse i Bjergbyparken. Èn har haft kontakt til Randers
Kommune, og desværre fejlagtigt (om det
drejer sig om en misforståelse, skal vi ikke
kunne sige) fået at vide, at kommunen ikke
kan blande sig i, om man bor i Bjergbyparken om vinteren
Men hvor om alting er, må man ikke overnatte i Bjergbyparken fra vintertids start til
vintertid slut. Se nedenstående deklaration. Hvis vi som bestyrelse ikke griber ind,
når vi ”opdager”, at reglen ikke overholdes,
vil det kunne medfører opsigelse af hele
havekolonien. Vi er bekendt med, at rigtig
mange overnatter i Bjergbyparken.
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Deklaration af 4. marts 1974
Landbrugsministeriet, Statens Jordudvalg, dommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn, at der pålægges ejendommen
følgende servitutter.
1.	Kolonihaveanlægget må stedse være
begrænset af en slørende beplantning
for derved at skabe et lukket samfund
2.	
Beboerne i kolonihaveanlægget skal
have fast bopæl andetsteds
3.	Husene i kolonihaveanlægget må ikke
benyttes til beboelse i tiden 1. oktober
til 1. april.
4.	Husene må ikke gøres til genstand for
særskilt udleje.
Nærværende
deklaration
begæres
tinglyst som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn,
med Randers byråd som påtaleberettiget.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter
og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.
Overtrædelse af dette, kan medfører
ophævelse af lejekontrakt.
Vi håber, at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen den 16. februar 2017.
Mange nytårshilsner
p.b.v. Mariann

DRONNINGBORGPARKEN
KREDSEN
Generalforsamling
Husk generalforsamlingen fredag den 3.
februar 2017, kl. 19.00, på Kredskontoret, Vestergade 48.
Det er vigtigt at møde op. Det er her beslutningerne træffes, og her at der er
mulighed for at stille forslag og diskutere
emner vedr. haveforeningen.
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. 	Diskussion af følgende som bestyrelsen ønsker at gennemføre:
		
a. Ekstra betaling for vand for
haver der har samletank.
		
b. 
O psætning af vandur i
hver have.
Pkt. 7. Indkomne forslag (se neden for).
Pkt. 8. 	Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg: Ellen Jacobsen og
Steen Nielsen).
Pkt. 9. 	Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kitty Pedersen og Lissi Nielsen ønsker Genvalg).
Pkt. 10. 	Valg af revisor (Kirsten Bagge
ønsker genvalg).
Pkt. 11. 	Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde

nielsen4@skolekom.dk), eller sende dem
til, eller lægge dem i brevkassen hos:
Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
8930 Randers NØ
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
1.	
Bestyrelsen kan give tilladelse til at
have et badebassin på maks. 6000 l.
2.	Boden for udeblivelse fra fællesarbejde hæves.
Boden hæves fra 300 kr. til 500 kr.
	Begrundelsen er, at man ved ikke at
deltage, svigter fællesskabet.
Efter 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 gene-ralforsamlingen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Afsluttende bemærkninger.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 20. januar 2017.
Du kan lægge dem i brevkassen ved opslagsskabet, sende en e-mail (steen.
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FJORDGLIMT
Indkaldelse til generalforsamling
Tirsd.d.28/2/2017 kl:19
Kulturcentret Hadsund
Dagsorden:
(1) Valg af dirigent.
(2) Valg af referent.
(3) Registrering af fremmødte haver.
(4) Formandens beretning.
(5) regnskab 2016+budget 2017.
(6) Indkomne forslag (skal tilgå bestyrelsen senest: 14/2/17.
(Se adresse i Have Nyt)
(7) Valg af bestyrelsesmedlemmer&suppleanter.
(8) Valg af delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet.
(9) Valg af revisor.
Hilsen: Bestyrelsen

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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KONSULENTEN
Jordforbedring i haven
Ens jord har stor betydning for, at vi får
succes med vores planter i haven, dog
stiller alle planter og urter ikke de samme
krav til jorden( vækstmediet).
Men det er vigtigt for os, hvordan jorden er at arbejde med, om det er en stiv
lerjord eller en let sandjord, kan gøre en
kæmpe forskel, både for os havemennesker, men så sandelig også for mange
type planter.
Et ønske for havens jord er, at det er luftig, løs og let at arbejde med(porøst),
men også at den har en god luftskifte og
en let dræning, som gør at vores planter
trives optimalt. At planterester bliver
hurtigt omsat, at overskuds vand hurtigt
trænger gennem jorden, samt at den holder på mineraler og næringsstoffer.

At jordens svampe og bakterier og dyr
trives, så de er med til at holde en god
balance og omsætning i jorden. At jorden
er godt gennembearbejdet i dybden, så
det skaber gode luft og drænforhold.
Jordtyper:
Lerjord. Er en meget finkornet jord, som
er meget tung at arbejde, den er meget
klistret og fedtet i vådt tilstand, og den
er modsat ekstrem hård i tørketilstand,
og danner skorper og revner i jordoverfladen, som næsten er umulig at arbejde
med. Lerjord holder dog godt på næringsstoffer og på fugt i en periode. Lerjord er
generelt dårlig til at lade vande trænge
igennem, skabe dårlig luft for rødderne
og have en dårlig effekt på liv i jorden, og
dermed forhindre god omsætning.

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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KONSULENTEN
Forbedring af lerjord: kompost jord kan
væe godt( evt. ens eget fra det forgangne år) eller der kan anskaffes noget som
for eks. `Champost jordforbedring`.ca
3-4 cm tyndt lag.
Grus/ sand i et tyndt lag( 1-2 cm) er et
krav, den bearbejdes godt ned i jorden.
Ved lav PH er det en god ide at tilføre noget Dolomitkalk i efteråret.

Organisk jord: også kaldet god muldjord,
er en god omsat jord af planterester og
kompost( Humus), som besidder en god
struktur og vandgennemtrængelighed.
Jorden er forholdsvis let at arbejde med og
holder rimeligt på vand og næring. En mørk
`Muld` er den bedste, men en næsten sort
muld skal man passe på, da den minder om
mosejord og kan være en surjord.

Sandjord: en let/ løs og lys jord type, som
er meget let at arbejde med. Den bliver
meget hurtigt varmet op i foråret, til
gengæld bliver den også meget hurtig
kold, og derfor kan det være problematisk at dyrke i det for tidligt i foråret med
store svingende temperaturer. Sandjord
er meget drænende og holder ikke særlig
godt på vand, næring og mineraler.
Forbedring af Sandjord: Tilsæt kompost
jord( evt. ens eget fra det forgangne år)
eller der kan anskaffes noget som for
eks. `Champost jordforbedring`.
Tilfør gerne en tynd lag lidt tung jord indeholdende lidt ler, som bearbejdes ned
i jorden.
Tilfør evt lidt Dolomitkalk sent efterår.

Forbedring af Organisk jord: kan tilføres
en smule Groft sand/ grus samt en smule
kompost årligt.
Tilfør evt. Kalk om efteråret, som medvirker til at binde på næringsstofferne,
som derefter frigives langsomt.
Årligt tilførsel af gødning: For at gøre
det optimalt, kan man med fordel få udført en jordbunds analyse, som kan give
en god fingerpeg om, hvad jorden evt.
mangler eller er i overskud af.
Men hvis din muldjord i forvejen, har et
rimelig indhold af de forskellige næringsstoffer, kunne en årlig vedligeholdesesgødningsplan se sådan ud.
April: 	
Naturgødning evt. i pilleform, som er en god langtids
virkende gødning
Juni: 	NPK 14-3 18 eller 14-4-17 ca. 3
kg pr. 100 kvm eller NPK 15-514 ca. 3-3,5 kg pr. 100 kvm
August: 	NPK 14-3 18 eller 14-4-17 ca. 2
kg pr. 100 kvm
Vh. H. Nygaard, Havekonsulent
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ØSTJYLLANDS KREDS PRÆMIETAGERE 2017
KREDSEN
Forbundspræmier:
B.Lorentzen /
Freddy Christensen
Bjergbyparken
Søren Svendsen
Bjergbyparken
Poul Kristensen
Bjergbyparken
Hanne Pedersen
Dronningborg
Teddy Pedersen
Dronningborg
Kaj Velling
Fjordglimt
Fatima Losich
Fjordglimt
Sharon Nielsen
Romaltparken
Kirsten og John Valbjørn Romaltparken
John Madsen
Romaltparken
S.Klausen/ K.Landsholt Romaltparken
T. Bech / H.P.Birkler
Romaltparken
Simon Hansen
Ulvehøj
Mogens Jensen
Ulvehøj
Else Kvist
Vasen
Lil Albertsen
Vasen
Jytte Stald
Vasen
Bent Nielsen
Venezuela
Helle Ø. Thorsen
Venezuela
Robin Nickolsen
Venezuela
Jytte Mortensen
Vorupkærparken
Grethe Pedersen
Vorupkærparken
Michael G. Pedersen
Vorupkærparken

Ærespræmier:
B. Nielsen &
M. Bjerregaard
Jytte Møller
Helge &
Marianne Andersen
Kirsten Bagge
Jonna Larsen
Flemming Laut
Trine Sørensen
Martin Nielsen
Inna Højland
Ivan Bastrup
Hans Jørgen &
Karin Thomassen
Birgitte D. Sørensen
Carsten Vammen
Birthe Post
Pia & Ivan Hansen
Niels Melin
Gerda &
Leif Bennetsen
Christina Jeppesen
Bent Lunø
Flidspræmier:
Jacob Schou
Jytte Attenburg

Bjergbyparken
Bjergbyparken
Dronningborg
Dronningborg
Fjordglimt
Fjordglimt
Romaltparken
Romaltparken
Ulvehøj
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Vestre Enghave
Vorupkærparken
Vorupkærparken

Venezuela
Vestre Enghave

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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ROMALTPARKEN
KREDSEN
Kære medlem
Vi håber at du/I har haft en god jul og at
I alle glæder jer til det nye år – 2017 – 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.
Inden vi får set os om, kan vi heldigvis
komme i vores elskede haver og selv tage
hånd om det hele igen.
Der er ikke de store nyheder i denne tid,
men trods vintertiden arbejdes der sta-

dig i kolonien. Vi gør klar til græsrabatter
på Romaltparken Øst og vores diger har
kommunen travlt med at gøre færdige,
sådan at vi kan undgå oversvømmelser i
fremtiden. Lidt info er der også – lidt nyt
og lidt gentagelse.
Vores afslutning for sæsonen 2016 var
godt besøgt. Festudvalget, bestyrelsen
og vores købmand stod for arrangementet. Vi lukkede for vandet kl. 11 og samledes på plænen kl. 12. Her fik vi suppe
og lidt til ganen, flaget blev taget ned for
sidste gang til skønsang af alle medlemmer. Vi siger tak til alle.
Havepræmier er der også blevet uddelt
i Fritidscentret. En rigtig god aften med
hyggelig stemning. Dette arrangement
stod kredsen for og det gjorde de godt. I
kredsens indlæg kan du læse hvem som
fik havepræmie. Vi kan kun være stolte
af de medlemmer som fik præmie. Tak til
alle for den aktive indsats.
Overnatning i vinterhalvåret
For god ordens skyld, skal nævnes at
overnatning i kolonihaver uden for have-sæsonen IKKE er lovligt.
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.
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ROMALTPARKEN
KREDSEN
Medlemsmøde
Dette bliver den 5. februar 2017 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 bestyrelsen og repræsentantskabet. I år er formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg.
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.
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.
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
Til sidst
Næste Have Nyt 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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VASEN FESTUDVALG
KREDSEN
Vi har haft endnu en rigtig god sæson
med mange aktiviteter, hvor der var
stor tilslutning til trods for at vejrguderne ikke altid var med os. Her tænkes
især på Sankt Hans aften, hvor der var
et forbavsende stort fremmøde selvom
regnen piskede ned og hvor festpladsen
blev omdannet til en sø. Heldigvis havde
vi fået rejst vores telt så de fleste kunne
sidde i tørvejr.
Ligeledes var vores loppemarked i
august også en regnfuld dag, men igen
reddede vores telt dagen og mange kom
med fine sager.
Vores salg af lodder er gået godt på
trods af at vejret ikke har vist sig fra
sin bedste side. Der har været søndage,
hvor det regnede så meget at vi vurderede at der ikke var mange i haverne. Der
er nogle få i Vasen der ikke har lyst til
at købe lodder. Det kan være svært at
huske hvem det er, så I må bære over
med os, at vi alligevel kommer rendende søndag efter søndag. Ta`det med et
smil. Det er jo helt frivilligt om man vil
købe lodder. Der er også nogen der spørger om vi har mobile pay, det har vi ikke,
så gem lige en tier i skuffen til næste
gang vi kommer. Husk på, at overskuddet ved loddesalg går til at forkæle børn
og voksne i Vasen.
Festudvalget havde som tradition igen
arrangeret en sensommerfest i oktober, men desværre var der kun tilmeldt
12 personer, så vi var nødt til at aflyse
festen. Der var ellers lagt op til en fest
med mange fine sponsorgaver, som
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festudvalget havde brugt mange timer
på at opdrive i Randers og opland.
Det var meget trist at skulle aflyse lokalerne i fritidscentret og ligeledes
maden som vi havde fået en meget lav
kuvertpris på hos Birgitte som har ”kogekonens dinner” Musikken blev booket
i juni for at være sikker på at bandet ikke
havde andre arrangementer den dag.
Desværre måtte vi betale 2000 kr. ved
afbestillingen som kompensation for at
de måtte sige nej til andre.
Måske er det ikke det festudvalget skal
bruge energi på eller måske var I alle
bare mættet af fest for denne sæson
?????
Vi kunne godt ønske at der var flere der
vil bruge et par timer om måneden til
vores arrangementer og ved loddesalg.
Tænk over om du kan bidrage med noget
og meld dig til generalforsamlingen.
Festudvalget ønsker Jer alle en rigtig
god jul samt et godt Nytår.

VENEZUELA
KREDSEN
BRÆNDEOVNE & KOLONIHAVER
Passer de to ting sammen ? Jeg mener
at det gør de ikke og melder gerne ud at
jeg er stor modstander af brændeovne
o.l. i kolonihaver. Jeg vil gerne give nogle
begrundelser for min modstand mod det.
Og når jeg skriver dette indlæg er det fordi jeg tror at spørgsmålet om en sådan
ovn vil blive genstand for behandling igen
på vores generalforsamling 2017.
For det første så må vi jo kun bo i kolonihaverne i sommertidsperioden og i den
tid kan en gas/oliekamin sagtens klare at
holde huset varmt. Det kan den da også
om vinteren. Og en gas/oliekamin forurener kun i meget ringe omfang i forhold til
en brændeovn.
Og så står der for øvrigt i kontrakten med
kommunen at: Bebyggelser på de enkelte havelodder må ikke indeholde ildsted
hvortil der kræves skorsten.
En anden ting er: Vi skal holde fast ved
at det vi lejer af kommunen er JORD TIL
KOLONIHAVER. Vi har fået nogle helt tåbelige og vildt høje vurderingsregler og
skal vi så yderligere til at indlægge ekstra til vurdering i disse regler er det kun
med til forhøje prisen på kolonihaver. Og
den er helt klart alt for høj i forvejen. Kolonihaver skal være til at leje/købe for alle
pengepunge, også dem der ikke har for
meget i forvejen. Det er jo ikke lovligt at
købe et kolonihavehus/have i kapitalvindingsøjemed, når man køber/lejer et hus
eller have må det da være livsværdien der
står i højsædet. Det skulle gerne være
sådan at man kan få en art social samvær når forskellige samfundslag møder

hinanden i haverne. Og lægger vi frivilligt
mere på som skal vurderes frygter i hvert
fald jeg at det efterhånden ikke mere vil
kunne kategoriseres som kolonihaver
men vil stille og roligt gå over til fritids
– eller sommerhusgrunde. Og her mener
jeg så at dem der måske er ligeglade med
det eller måske oven i købet ønsker dette vil jeg sige: Køb da et fritidshus eller
sommerhus i Fjellerup – Ebeltoft eller
andre steder hvor sådanne findes. Det
er da indlysende forkert at man vil have
lov at have fritids – eller sommerhuse på
en lejet grund til omkring 50 – 75 øre pr.
kvadratmeter.
Jeg kan da godt være nervøs for at Randers kommune på et tidspunkt finder ud
af at det ikke længere er kolonihaver men
fritidshuse og dermed indfører en form
for markedsleje – som de har lov til – det
har vi set andre steder hvor lejen så er
steget nogle steder til op mod 1000.00 –
1500.00 kr. PR. MÅNED. Sker det vil jeg i
hvert fald ikke mere være at finde blandt
havekolonister, det har jeg og rigtig mange andre simpelthen ikke råd til.
Og så kan man jo også lige spørge: Hvad
bliver det næste? At vi søger om at bygge i to etager eller udvider til 80 M2 bebyggelse eller søger om at få lov til at
etablere 15.000 l. svømmebassin i haven
? Mulighederne er mange. MEN DET ER
KOLONIHAVER DET DREJER SIG OM. Jeg
synes det er en hån mod dem som gerne vil have en kolonihave, men så bliver
udrangeret af dem som ønsker en meget
billig fritidsgrund midt i det hele. Det kan
jo blive realiteten hvis man fortsætter
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VENEZUELA
med at indføre alle former for inventar og
andet som jo egentlig hører til i vores faste
bolig derhjemme. Skal vi måske også have
spabad i alle kolonihavehuse som standard? Det findes jo allerede i kolonien.
Nå, men det skal ikke handle om priser det hele, vi skal da også lige have de
mange negative følger det kan medføre
for naboer og andre hvis man anskaffer
sig en brændeovn i kolonihaven.
Jeg ved godt at der findes en bekendtgørelse for afbrænding i brændeovne,
udgivet af bl.a. Miljøstyrelsen. Denne
bekendtgørelse forklarer helt klart hvad
der må puttes i brændeovnen, men vi
ved da også af erfaring at der vil komme
mange ting i ovnen, materiale som under
ingen omstændigheder må afbrændes.
Det gælder f.eks. træaffald som kan indeholde rester af maling, lak og lim. Det
gælder også husholdningsaffald som f.
eks. mælkekartoner, plastik, æggebakker
samt kulørte reklamer, ugeblade o.a. Der
må heller ikke fyres med trykimprægneret træ, EU-paller eller andet træ som er
overfladebehandlet. Der er meget mere,
men alene disse ting kan medføre ulemper. Men det vil jo nok komme i ovnen alligevel. Vi kan jo sammenligne med vores
bålplads hvor vi har regler der siger at
kun rent træ må afbrændes her. Og det
kan vi da konstatere at det holder ikke.
Selv om vi ikke må,så brændes der jo alt
muligt skidt som ondulineplader, plastikstole/borde og en masse andre ting som
bestemt ikke må brændes her. Og det er
her sammenligningen kommer, når vi ikke
må brænde sådanne ting af på pladsen
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men gør det alligevel, tror man så på at så
gør man det bestemt ikke i brændeovne.
Men hør så her: Du kan skade dig selv og
andre med afbrænding af disse stoffer
i ovne og andre steder. Røgen indeholder partikler der kan trænge langt ned
i lungerne, hvor de kan give sygdomme
som lungekræft, hjerte-kar sygdomme,
astma, hoste og andre luftvejsli - delser.
Røgen kan også fremkalde bronkitis og
forværre symptomer hos personer som
lider af allergi. Der hører meget mere
under dette, men det her er noget af det
væsentligste.
Men det er vel i grunden også nok.
Derudover vil mange jo selvfølgelig kunne
føle sig generet blot af røgen fra ovnen,
vi ligger jo meget tæt i en kolonihaveforening. Det vil da også helt klart øge
brandfaren, f. eks. ved gnister o.a. Jeg
ved godt at ovnens installationer skal
udføres af autoriseret skorstensfejer og
at der skal renses skorsten og føres tilsyn af samme, men bliver det gjort?
Det er nogle af de grunde der gør mig til en
klar modstander af brændeovne i kolonihaver, der er da mange flere, men som skrevet kan man jo selv forvisse sig om resten.
Og som sagt, vi bør ikke selv som kolonihavekolonist være med til at fordyre
vores huse/haver unødvendigt.
Det her indlæg kan måske af nogle opfattes som om jeg er negativ overfor alt, det
er jeg bestemt ikke, jeg synes som alle
andre at man skal vedligeholde og forbedre vores huse både ude og inde. Men
det er det fordyrende og unødvendige
nagelfaste og dermed vurderingsmulige

VENEZUELA
(og måske sundhedsskadelige) indbo jeg
synes vi godt kan undvære. Der kommer
jo også en generation eller forhåbentlig
flere efter os der gerne vil have en kolonihave til en rimelig pris.
Og så lige til slut: Vores forrige forbundsformand Ivan Larsen udtalte en gang
(2005) disse vise ord: Den største trussel
mod kolonihavetanken og kolonihaverne

er kolonisterne selv. Og det har han fuldstændig ret i.
Det gælder også andre områder som
f.eks. ulovligt byggeri, men det er så en
helt anden sag.
Nå ja, det var bare lige det jeg ville sige.
Venlig hilsen til alle
Gunnar Vitting, Baronessevej 13,
H/F Venezuela
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www.vorupgruppen.dk
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