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1/11 2017

Nr. 1 - 29/11
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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
HUSK AT MELDE TIL KREDSKONTORET
HVIS DU SKIFTER ADRESSE ELLER
NAVN . DET SKAL SKE SENEST 2 UGER
EFTER ÆNDRINGEN MEN DU MÅ DA
MEGET GERNE GØRE DET FØR . ANFØR
HAVEFORENING OG VEJNAVN/NR.
ANFØR OGSÅ TIDSPUNKT FOR IKRAFTTRÆDEN AF ÆNDRINGEN .
KONTORETS ÅBNINGSTIDER
FRA OG MED ONSDAG DEN 1 MARTS HAR
KONTORET ÅBNINGSTIDER HVER ONSDAG
MELLEM 17.00-19.00.
Vurdering starter igen mandag d. 27. marts
INFO FRA KREDSEN
Vi er på formandsmøde 5/12 2016 blevet
opfordret til at skrive om spildevandstanke . Der er i forbindelse med haveeftersyn
og vurderinger konstateret indtil flere
ulovligt nedgravede tanke . Derfor skriver
vi lige lidt om proceduren når man ønsker
at få tilladelse til en spildevandstank.
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Når man påtænker at etablere installationer som ifølge miljøloven kræver en
spildevandstank køber man selvfølgelig
en sådan . Men man skal ansøge Randers
kommune om godkendelse af tanken og
tilladelse til nedgravning. Når man har
anskaffet sig tanken sætter man sig i
for - bindelse med Randers Kommune,
Teknik og miljø. Der beder man om at få
et ansøgningsskema. Man udfylder dette skema med alle forlangte oplysninger
og sender det tilbage til Teknik og Miljøafdelingen som så tager stilling til om
tanken kan godkendes. Først når man får
skemaet tilbage fra kommunen må man
grave tanken ned. Men husk lige på at
det kræves at tanken tilsluttes installationen af en autoriseret kloakmester. Når
kloakmesteren er færdig med arbejdet
indsendes en færdigerklæring sammen
med en kopi af tilladelsen til kredskontoret. Og så skal den selvfølgelig angives på
den tegning af din have der hedder
grundplan. Grunden til dette indlæg er
som skrevet fund af indtil flere ulovlige
spildevandstanke. Når det opdages får
vedkommende et brev fra byggeudvalget
ved kredsen om lovliggørelse og hjælper det ikke sendes der bud til Randers
kommune, teknik og miljø som så også
sender brev til vedkommende om lovliggørelse af tanken. Her bliver der angivet
en frist for hvornår det skal være udført ,
overholdes dette ikke graver kommunen
simpelthen tanken op for ejers regning.
Og det bliver som regel dyrere end at følge loven og få tilla – delse fra starten.
Desværre er der et par stykker i kredsområdet der har fået påbud fra kommu-

KREDSEN
nen om lovliggørelse inden en bestemt
dato. Og det håber vi så at vedkommende
overholder , ellers kan det blive en ret så
dyr spildevandstank og en masse bøvl
med opgravning o.l. Husk lige fremover
at ansøge kommunen om tilladelse inden nedgravning. Det hele står for øvrigt
også i vores byggereglement.
Byggeudvalget Østjyllands kreds
SOLSIKKE/ GRÆSKARKONKURRENCE
På samme møde med formændene besluttedes det også at vi skal have en
konkurrence foreningerne imellem. Den
går i al sin enkelthed ud på at dyrke den
højeste solsikkeplante og det største,
tungeste græskar. Reglerne er ganske

enkle og formændene har godkendt
dem. De er udleveret til bestyrelserne
som så vil sætte dem op i opslagskassen, på hjemmesiden eller andet så du
kan læse dem. Vi håber på at det kan
være med til at skabe lidt mere kon takt mellem medlemmer i foreningerne og mellem foreningerne i det hele
taget. Der er selvfølgelig præmier til
de højeste solsikker og de tungeste
græskar. Disse præmier betales af
Østjyllands kreds og vinderne vil blive
indbudt til præmieoverrækkelse sammen med de haver der udtaget til præmiering. Men spørg din bestyrelse om
reglerne for konkurrencen hvis de ikke
er hængt op eller skrevet andre steder.
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BESKÆRINGS VEJLEDNING
Der er et par foreninger der i forvejen
har solsikke/græskarkonkurrence, de
kan selvfølgelig fortsætte med det, det
er ikke vores mening på nogen måde at
overtage dem, vi synes bare at det kunne være sjovt at konkurrere i lidt større
perspektiv .
Kredsbestyrelsen
Netop nu er det årstiden for beskæring af
havens hårdføre buske og træer
Langt de fleste planter i haven, er velegnede til at formklippe fra november til
starten af april måned, planterne er på
denne årstid næsten i hvile, og de fleste
planter uden blade, hvilket gør at man
bedre kan se forgreningen og behovet for
klipning og udtynding af kronen.
Det gør også arbejdet lettere, at se hvor
på grenene, man skal klippe og save, for
at lægge det helt rigtige snit.
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–
Beskærings delen er nemlig af stor
betydning specielt for havens pryd og
frugttræer, at dette gøres korrekt, for
at forhindre at bakterier og svampe angriber veddet og skaber råd og dermed
svækker træet på sigt.
– For de fleste af havens buske, gælder
lidt andre betingelser, da det ofte er en
udtynding af de ældste og kraftigste
grene man fjerner, og nogle klipper man
endda helt ned. Disse planter er hurtigvoksende og tåler ofte en hårdhændet
behandling.
Her er nogle grundlæggende fif, til hvad der
er vigtigt for planterne, når vi beskærer!
- Fjern altid sygt, såret og dødt gren materiale fra træet, da det er indfaldsvinkel for sygdomme og råd.
- Gå på afstand og en tur rundt om træet/ busken inden beskæring, for at vurdere hvad der skal gøres,

BESKÆRINGS
KREDSEN
LEJEVILKÅR FOR
VEJLEDNING
LEJE AF KOLONIHAVER
HUSK: der er ingen fortrydelsesret, hvis
man kommer til at klippe og skære forkert.
- K rydsene og gnavende grene fjernes.
-
Meget spidse grenvinkler og `farlige`grene observeres og evt. fjernes inden de bliver for kraftige.
- Skab lys og luft igennem træet, ved at
grenene ikke sidder for tæt.
- Fjern aldrig mere end 20% af kronen/
grenene på træet om året, da det er for
meget for træet at reparere på engang.
- Lav altid snittet så rundt som overho-

vedet muligt, og vinkelret på grenens
vinkel.
- K lip altid lige udenfor grenkraven, som
findes hvor grenen sidder på en anden
gren eller på stammen.
-
B eskær aldrig i perioder med hård
frost, da veddet på planter sprænger
og skader såret.
- Brug altid en skarp saks og sav.
Venlig hilsen havekonsulenten

grenkrave

beskæringssnit

Rundt Sår/ snit
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BROHAVERNE
KREDSEN
Referat fra generalforsamling
Brohaven den 14. januar 2017
1. Velkomst ved formand Inge B. Knudsen.
2. Valg af dirigent – Per Sørensen, Kredsformanden fra Østjyllands kredsen.
3. Valg af referent
– Dorte Bachmann, have 21
4. Fremmødte haver:
Haverne 33, 11, 9, 20, 22, 7, 6, 13, 1, 32,
35, 29, og 21
5. Nedsættelse af stemmeudvalg
a. Have 7, 11 og 22.
6. Formandens beretning
Grundet pludseligt skift på formandspos
ten den 1. oktober 2016 og der ikke er
sket noget i perioden derefter grundet
vinter, findes der ingen formandsberetning.
Per Sørensen fortalte derefter om,
hvad der er sket i kredsregi.
De urealistiske høje vurderinger, som
er blevet lavet i den sidste periode forventes ikke at blive ændret. Dog afholdes der nogle temadage, hvor der vil
ske drøftelse omkring udfordringerne.
Kredshuset – som Brohaven er medejer
af, men som Brohaven meldte sig ud af
sidste år grundet uoverensstemmelse
mellem de tre haveforeninger. Huset er
altså ejet af de 167 haver, som de tre
haveforeninger rummer. Der har været
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stor udskiftning i de tre foreningers bestyrelser siden da, og derfor opfordres
der til et samarbejde igen. Dette skal
ske via et samarbejdsudvalg, hvor der
er to deltagere fra hver forening. Dette
udvalg har ansvaret for koordinering af
udlejning, budget opfølgning mv.
Et samarbejde omkring huset vil give
Brohaven mulighed for at øge fællesskabet både internt i Brohaven via aktiviteter i huset, men også med de to
andre haveforeninger.
Økonomien vil være, at hver have skal
betale 100 kr. pr. år.
Lidt drøftelse af, at grundlaget hvor på
Brohaven meldte sig ud på sidste år,
måske var lidt ufuldstændigt.
Generalforsamlingen besluttede, at den
ønskede at stemme om at gå med i
samarbejdet omkring Kredshuset. Afstemningen var 12 for og 1 i mod. Derved besluttede generalforsamlingen, at
Brohaven går med i samarbejdet omkring Kredshuset.
Til at deltage i samarbejdsudvalget
meldte Dorthe Madsen, have 7 og Kate
Bjerregaard have 11 sig.
7. Regnskab til godkendelse
Lone Wieland præsenterede et alternativt regnskab, fordi det grundet sygdom ikke har muligt at få udarbejdet et
regnskab i lighed med tidligere år.
Dorte Bachmann, som blev valgt til
revisor på sidste generalforsamling
oplyste, at regnskabet ikke kunne afstemmes og kan derfor ikke godkendes

BROHAVERNE
KREDSEN
af revisor. Der mangler bilag, som dokumentation for udbetalte beløb. Efter en gennemgang af materiale anses
det ikke for store beløb, måske 1.5002.000 kr. som er udokumenteret. Så
såfremt der ikke er sket yderligere indbetalinger til foreningen i kontakter,
som ikke fremgår af bankudskrift, så
er de flere mindre udbetalinger, som er
udfordringen.
Generalforsamlingen valgte at godkende det alternative regnskab med revisors forbehold.
Det blev af generalforsamlingen fastslået, at regnskabet vedr. 2017 skal
aflægges i lighed med tidligere årskvalitet og dokumenteres 100%.

8. Indkomne forslag
Forslag 1. Udvidelse af bestyrelsen fra
3 til 5 medlemmer. Forslaget blev drøftet og vedtaget enstemmigt.
Forslag 2. Indkøb af stabil grus til
p-området grundet udfordringer med
vand på arealet.
Forslaget blev drøftet og der blev stillet et ændringsforslag, at klipningen
af området fremadrettet varetages
af eksterne personer mod betaling.
Ændringsforslaget blev vedtaget med
stemmerne 12-1.
Forslag 3. Fastsættelse af hvornår der
åbnes og lukkes for vandet i Brohaven.
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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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BROHAVERNE
et år. Chris Angerer valgt som revisorsuppleant.
13. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde den 6 marts 2017
Formanden og kassereren deltager.
Suppleant til disse deltagere aftales og
vælges i bestyrelsen.

Det blev enstemmigt vedtaget, at vandet er åben ved sommertids start og
lukkes ved sommertids afslutning.
9. Valg af formand
Mikael Pedersen blev foreslået og valgt
af generalforsamlingen.
10. Valg til bestyrelsen
Jon Norring Sørensen, René Jensen og
Per Bjerregaard blev foreslået og valgt.
De to først nævnte valgt for to år. Sidst
nævnt valgt for et år.
Lone Wieland er sidste medlem i bestyrelsen og er på valg næste år.
11. Valg af suppleanter
Dinna Hvillum, Gina Henriksen og Kate
Bjerregaard foreslået og valgt for et år.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dorte Bachmann valgt til revisor endnu
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14. Eventuelt
Drøftelse af parkering omkring kolonihaverne. Der er ikke parkeringsforbud, med
mindre bestyrelsen beslutter områder,
hvor der ikke må parkeres. En sådan beslutning skal offentliggøres til medlemmerne og der skal opsættes synlige skilte.
Drøftelse af udfordringerne med meget
vand i nogle af haverne. Per Sørensen
oplyste, at der er etableret et møde
med kommunen vedr. udfordringerne.
Per Sørensen deltager i mødet og der
vil ske en udmelding efterfølgende.
Per Sørensen opfordrede til, at Havebladet bruges aktivt. Altså at der indsendes relevante artikler mv.
Der blev foreslået, at der blev etableret fælles affaldscontainer i Brohaven.
Konstruktiv drøftelse af forslaget. Bestyrelsen undersøger mulighederne. Da
forslaget blev stillet under evt. kan der
ikke tages beslutning.
Der blev udtryk foragt i forhold til den
tone, som der bliver skrevet i på Haveforeningens facebook gruppe. Der blev
fra flere sider opfordret til, at der skrives i ordentligt og konstruktivt. Gruppen
giver mening, hvis den bruges seriøst.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

DRONNINGBORGPARKEN
Når du læser dette er der knap 1 måned
til den nye sæson begynder.
Vi åbner for vandet søndag den
26. marts kl. 11.15
(Hvis vejret tillader det).
Der kommer senere et opslag i opslagsskabet.
Husk at alle haner skal være lukkede,
når vi åbner. Og du skal være i haven når
vi åbner for vandet, så du kan se om der
er utætte rør eller haner. Du kan evt.
aftale med en anden lejer om at holde
øje med rør og haner. Når der er åbnet
for vandet samles vi i ”Hyggekrogen” til
en forfriskning.

Om at have en kolonihave
Der er en del flere regler i en kolonihaveforening end i et parcelhuskvarter.
Det kan man synes om eller ej. Men det
er en kendsgerning.
Reglerne står i vedtægter, ordensregler, byggereglement og den folder som
vi opdaterer hvert år.
Når en regel er vedtaget på en generalforsamling eller af bestyrelsen, og er blevet bragt i ”Havenyt” er den gældende.
Vi har skrevet det før; men det kan ikke
skrives for tit: Spørg bestyrelsen, hvis
du er det mindste i tvivl.
Det er jo ærgerligt at få en bod eller
skulle lave noget om.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

9 El-installation

9 Alarm & sikring

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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OASEN
Generalforsamling i haveforeningen
”oasen” den 14. Januar 2017 kl. 10.00
I ”sverige”.
Sammensætningen af den nye bestyrelse
er som følger:
Formand: Henrik Lange
Kasserer: Janni Sørensen
Best. Medlemmer: Arne Enevoldsen, Rasmus Laursen (nyvalgt) og Sidsel Mikkelsen
(genvalgt).
Suppleanter: Else Brandt og Steen Langvad (begge nyvalgte).
Revisorer: Aase Malling (genvalgt) og
Anne Margrethe.
Revisorsuppleant: Børge Kajhøj.
Valg af vurderingsmænd: Henrik Lange og
Arne Enevoldsen.
Til orientering for de medlemmer, som
ikke var til stede kan oplyses, at det på
generalforsamlingen blev vedtaget, at
man idømmes bod i tilfælde af vandspild
med 300 kr. pr. gang, og ved udeblivelse
fra arbejdsdage ligeledes 300 kr. Beløbene opkræves sammen med havelejen
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for det følgende år. Endvidere vil der blive
opkrævet gebyr ved udsendelse af breve
i forbindelse med misligholdelse af haver. Første brev 300 kr., Andet brev 600
kr., Tredje og sidste brev er ophævelse af
lejemålet. Sådanne beløb vil ligeledes blive
opkrævet sammen med havelejen.
Vand:
Der åbnes for vandet søndag den 26. marts
2017 kl. 11.00 (Sommertid), og der lukkes igen søndag den 29. oktober 2017 kl.
11.00 (Normaltid). I tilfælde af sen/tidlig
frost kan det være nødvendigt af rykke
tidspunktet frem/tilbage. Ændring vil blive adviseret i opslagskassen på hjørnet af
Salvievej/Timianvej.
Spisedage i ”sverige”: første gang lørdag
den 6. maj 2017 kl. 12.00.
Referat af generalforsamlingen samt
regnskab og budget kan udleveres ved
henvendelse til formanden.
Godt nytår til alle fra ”oasen”

ROMALTPARKEN
KREDSEN
Kære medlem
Nu er det snart forår. Alle har helt sikkert
glædet sig til den tid som kommer. Vi kan
komme ud i vores elskede kolonihaver og
begynde at planlægge en forhåbentlig
dejlig sommer. Vinteren har været skånsom – indtil i skrivende stund – og vores
forening har ikke været hærget at de store ulykker. Ingen storme har gjort skader
og hærværk har vi stort set også været
skånet for. Vores medlemsmøde, kan vi
ikke skrive noget om i dette HaveNyt,
men vi kan sige:
Sæson-start
Vi åbner for vandet lørdag, den 25.
marts 2017 kl. 11.00. Nærmere om
åbningen vil ske ved opslag i foreningen. Det er første gang at vi åbner for
vandet en LØRDAG. Ændringen skyldes at flere medlemmer har opfordret
os i bestyrelsen hertil. Ved at åbne en
LØRDAG får vi alle bedre mulighed for
at tjekke op i vores haver – sikre at der
ikke er vandskader og lignende. Inden
åbningen skal du sikre dig at der er
LUKKET for din stophane.

Stophaner og vandure
Stophaner, som ikke er i orden, skal være
skiftet inden åbningen. Kontakt eventuelt vores kontor i foreningen, hvis du har
brug for hjælp hertil.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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ROMALTPARKEN
KREDSEN
Fællesarbejde
Der er opslag i foreningen og på vores
hjemmeside herom. Her kan alle se, hvornår de skal på fællesarbejde i sæsonen.
Der kommer naturligvis indkaldelser i
HaveNyt – første gang i HaveNyt, som
udkommer primo april.
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Græskarkonkurrence
I år forsøges der afholdt en konkurrence
i alle haveforeninger i kredsen. Læs mere
herom i kredsens indlæg her i bladet. Der
vil også komme nærmere info som opslag i foreningen. Tilmelding kan ske til
kontoret i foreningen.

ROMALTPARKEN
KREDSEN
Havepræmier til Børnehaver:
Har du børn eller børnebørn, som gerne
vil have en lille køkkenhave er der nu mulighed for at deres køkkenhave kan blive
udtaget til præmie. Deres have vil blive
vurderet af vores Havekonsulent og vindere vil blive budt med til festivitas samtidig med øvrig præmieoverrækkelse for

Vi er kåret som
danskernes foretrukne bank

8

år i træk

Voxmeter, januar 2017

Vil du være kunde i
danskernes foretrukne bank, så kontakt
os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

udvalgte haver. Tilmelding af børnehaver
skal ske til vores kontor i foreningen.
Vores diger
1. etape er slut – diget langs udkørsel
fra Romaltparken Øst er færdigt og der
arbejdes fra kommunen og kredsens
side for at projektet afsluttes i 2017.
I vil løbende blive orienteret om hvordan det går her i HaveNyt og via opslag
i foreningen.
Til slut skal siges, at vi i bestyrelsen igen i
år, vil gøre vores bedste for at fremme det
sociale i foreningen. Vi har været glade
for den stigende store opbakning og arrangement fra jer medlemmer og håber
at dette fortsætter. De arrangementer,
som var sidste år, vil blive søgt gennemført igen og I vil løbende modtage info
herom – via sms/hjemmeside/etc. Kontakt os endelig med forslag/gode idéer/
ris/ros.
Vi ønsker alle en dejlig forsommer
Venligst
Bestyrelsen

Østervold 18 I 8900 Randers
randers@al-bank.dk I al-bank.dk
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BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf. 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf. 20 85 43 50, bestyrelse@romaltparken.dk
Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen 6. tv.
8900 Randers, tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com
Venezuela: Annette Christensen,
Vestergrave 37B, 3 tv, 8900 Randers C,
Tlf: 20 27 51 14
mail: anc@tradium.dk
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1 th, 8930 Randers NØ
Tlf. 20 52 07 93, fartil4randers@live.dk
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

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
Kasserer:
Bitten Christensen, tlf. 86 41 95 50
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
Egon Søjbjerg, tlf. 51 98 00 56

Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Orla Nielsen - V
Jacob Matz - B
Marianne Andersen - D
Steen Nielsen - D
Brian L. Friis - B

Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf. 52400470, pedersenmikael@yahoo.dk

Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70

Fælleskær, Grenå
Bent Hougaard
Havnegade 90, 8500 Grenå, tlf. 40 84 67 07

Tryk: BUCHS AS

Vestre Enghave: Per Sørensen
Kredsbestyrelsen, Vestergade 48
8900 Randers, tlf. 40 43 35 16

Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53,8950 Ørsted
Tlf. 24221345
ØSTJYLLANDS KREDS
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