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Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2017

Udkommer
ca.

Nr. 5 - 3/5

1/6 2017

Nr. 6 – 31/6

1/7 2017

Nr. 7 – 2/8

1/9 2017

Nr. 8 – 4/10

1/11 2017

Nr. 1 - 29/11

1/1 2018

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk at melde til kredskontoret hvis du
skifter navn eller adresse.Det skal gøres
senest 2 uger efter ændringen, men gerne
før. Anfør haveforening, vejnavn og nr. i
kolonien.
Skriv også tidspunkt for ikrafttræden
(dato) for ændringen
HAVENYT
Der sker noget med vores fælles blad
Havenyt. I år vil numrene 4 maj, 5 juni og
6 juli for nogle foreningers vedkommende
ikke blive udsendt med posten, de vil i
stedet blive omdelt i haverne af foreningens bestyrelse eller andre. For Bjergbyparkens vedkommende skal det afhentes
på kontoret på Stenagergårdsvej. Her
vil bestyrelsen annoncere på facebook,
hjemmeside eller ved opslag i opslagskassen hvornår det kan afhentes.
Vi har et underskud på bladet og i stedet
for at hæve betalingen fra medlemmerne vil vi altså prøve denne løsning som i
øvrigt er opfundet og godkendt af jeres
formænd. Samtidig vil numrene 8 november og 1 januar blive slået sammen så
bladet vil ikke udkomme i disse måneder.
Det udkommer i stedet som et samlet
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nummer i december måned. I det nummer der udkommer i december vil alle de
”officielle” oplysninger så bringes f.eks.
indkaldelser til generalforsamlinger og
kredsrepræsentantskabsmøde 2018.
H/F Fælleskær, H/F Brohaverne, H/F
Oasen alle i Grenå og H/F Fjordglimt
Hadsund vil stadig modtage bladet med
posten på deres hjemadresse.. Det samme vil H/F Dronningborg i Randers.
Foreningerne som får omdelt bladet i
kolonien er: Romaltparken, Bjergbyparken,
Vasen, Venezuela, Vestre Enghave, Vorupkærparken og Ulvehøj. Så vi håber at i har
fået opsat en form for postkasse hvor det
kan afleveres.
Så må vi se hvordan det går, vi plejer at få
en hel del (mange) blade retur af grunde
som: Findes ikke på adressen, fyldt postkasse o.l., vi tror på at det her vil hjælpe
så flere får bladet med det samme.
Den her omlægning betyder også at
der vil komme nye datoer for indlæg til
Havenyt nr. 8 2017 og nr. 1 2018, se det
når det kommer, det vil stå på første side
oppe i venstre hjørne af bladet.
Venlig hilsen Bladudvalget
VEDTÆGTER
Som du kan læse nedenfor var der kredsrep. møde den 6 marts og her blev der
vedtaget nogle forslag. Disse forslag kan
du læse i afsnittet referat fra kredsrep.
møde her i bladet De er her i bladet
samlet på én side som du kan tage ud og
sætte ind i dit vedtægtshæfte.
Derudover er de vedtagne forslag blevet
samlet på én A4 side som lægges ind i
de vedtægtshæfter der udleveres til nye

KREDSEN
købere så de også er orienteret. Vi har hos
trykkeriet bestilt nyt oplag af det grønne
vedtægtshæfte og her er alle ændringsforslag og nye forslag sat ind.
TEMADAGE I HOVEDBESTYRELSEN
Vi vil fremover prøve at holde jer alle
sammen ajour med de tiltag der vil
komme i kreds- og/eller hovedbestyrelse.
Det sidste vi havde i kredsen var vores
repræsentantskabsmøde den 6 marts, du
kan se referatet andetsteds i bladet.
I hovedbestyrelsen arbejdes der også,
vi kører i øjeblikket noget der hedder
TEMA-dage.
Der er afsat fire dage i alt til disse temadage. De tre første er afholdt henholdsvis
den 28/1- 4/3 og 25/3. Alle dage i enten
København eller Odense. Temadagene
kører på et spørgeskema der blev udsendt
til HB-medlemmer i januar, efterfulgt af
et telefoninterwiev med et firma fra Ry
der hedder Primus Motor.

Dag 2: Kredsene – tema: Kendskab giver
venskab (kredsenes forskellighed og
geografiske ulemper). Dag 3: Vores fremtidige kolonihaver, og ting som måske
afholder yngre medlemmer fra at deltage
i bestyrelser o.a.)
Det er sådan set de tre overskrifter, ikke
alle lige spændende. Men dag 3 har virkelig sat noget i gang hos medlemmerne
i HB og kredse. Der var inviteret 2 unge
piger fra henholdsvis Fyn og Sjælland til
at give os deres opfattelse af en kolonihaveforening eller kreds i dag. Det satte
nogle tanker i gang, det glæder jeg mig
til at fortælle mere om, men vi skal først
lige have referatet så jeg husker det hele
rigtigt. Men det hele skal gerne munde
ud i at vi via disse temadage kan få en
hjælp til at løse de opgaver der kommer
ved hjælp af samarbejde hovedbestyrelse/kreds – kreds/H/F bestyrelser- H/F
bestyrelser/medlemmer. Og til at gøre det
på den rigtige måde.
Gunnar Vitting

Ud fra det materiale de indsamlede har
de så lavet disse temadage. Det hele er
udrundet af hovedbestyrelsens utilfredshed med hvordan og hvorledes bestyrelsesmøderne blev afviklet.
Den sidste temadag er den 20 maj i år hvor
det hele bliver samlet op og til den tid skal
jeg nok orientere grundigt her i bladet om
forløb og resultater. Men indholdet i de tre
dage der er afholdt har været:
Dag 1: Involvering og dagsordener (hvordan HB-medlemmer mener et hovedbestyrelsesmøde skal holdes over to dage)
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Så er sæsonen i gang:-). Vi fik åbnet for
vandet. Rigtig mange var mødt op til
rundstykker og kaffe. Det var super dejligt, at se så mange mennesker.
Desværre var flere havelejere ikke mødt
op for at tjekke deres vand, og flere vil
nu modtage en bod, da der var sprungne
vandrør, og vandhaner der stod og løb.
Vi orienterede om, at Havenyt i sæsonen
– maj, juni og julinumrene kan afhentes
hos købmanden eller på kontoret om
søndagen.
Når bladene udkommer vil vi lave et opslag i kasserne og på vores hjemmeside.

Dette gøres af sparehensyn, da det er
blevet frygtelig dyrt i porto.
Heldigvis blev det rigtigt positivt modtaget,
da vi orienterede om det til vandåbningen.
Der blev også efterlyst medlemmer til
festudvalget. Rigtig mange har nu meldt
sig. Så det ser ud til, at der vil blive afholdt arrangementer i Bjergbyparken.
Tak til alle jer der støtter op om dette.
Mange forårshilsener
pbv
Mariann
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Generalforsamling Bjergbyparken 16/02/17
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af Dirigent
3. Registrering af deltagende haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. Regnskab ved kredskasserer
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand: Mariann genopstiller
9.	
Valg af bestyrelsesmedlem: Knud
Brink (KB) genopstiller ikke.
10. Valg af suppleant
11.	F remlæggelse af festudvalgets
regnskab
12. Valg af festudvalg
13. Valg kredsdelegerede
Ref:
1. Mariann byder velkommen, Vi starter
med 1 minuts stilhed. Bestyrelsen peger på Gunnar Vitting som ordstyrer.
2. Gunnar er valgt til dirigent. Han takker for
valget og gør opmærksom på at mødet
er lovligt indkaldt, da det har været i havenyt. Han gør også opmærksom på at
mødet optages elektronisk, af hensyn til
referatet. Alle har fået en dagsorden og
der er 1 stemme pr havelod.
3. Der er fremmødt 49 stemmeberettede.
Brian valgt til referent.
Dagorden gennemgås af Gunnar.
4. Erik, Jacob Lotte valgt til stemmeudvalg.
5. Gunnar giver ordet til Mariann.
Formandens tale:
Formandsberetning 2016

Så gik endnu et år.
Et år som de fleste af os vil huske som
temmelig regnfuldt og køligt.
- Vi fik åbnet vandet lørdag hvor vi overgik
til sommertid. Enkelte steder løb vandet, men de fleste var mødt op, som man
skal, og vi startede med rundstykker og
kaffe. Efter flaghejsning og klokken var
blevet 10.59 drejede vi på hanen 
-
Den megen regnfulde sommer satte
virkelig vores veje under pres, og KB på
overarbejde. Da regnen væltede ned,
kunne hullerne desværre ikke lappes.
Så når det blev tørrevejr og hullerne var
tørre, stod KB klar med traktoren.
Tak KB for dit store arbejde med veje og
grønne områder.
- V i fik klippet læbæltet ned, og jeg tror,
vi alle syntes, at det pyntede. Vi har
selv købt en maskine, så vi kan vedligeholde det.
- V interbeboelse er et ord, der oftere og
oftere bliver brugt.
Vi er bekendt med, at flere overnatter
derude. Vi er blevet udskældt for at have
reageret på det.
Jeg ved, at der er en havelejer, der har
ringet til Randers Kommune, og enten
fået en forkert forklaring eller også har
misforstået beskeden.
Jeg vil en gang for alle, her fortælle hvordan det hænger sammen:
Finder kommunen ud af, at der bliver overnattet derude, og vi som bestyrelse bare
har lukket øjnene for det, vil de opsige hele
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kolonien, og altså ikke kun dén havelejer
det overtræder reglen.
Jeg tror de fleste har det ligesom jeg, at
de ikke vil opsiges pga. at andre overnatter i deres huse
Der står i reglerne at der ikke må overnattes i kolonien i perioden fra vintertids
start til sommertidsbegyndelse.
Dette er ikke en beslutning som bestyrelsen i Bjergbyparken har taget, og heller ikke kan ændre
Så nu er det vist ikke til, at tage fejl af!!
-Facebook er det punkt jeg har bragt op i
hver min beretning.
Med fare for, at nogle tænker, åh nej ikke
igen, bliver jeg nødt til at nævne det.
Der er 2 havelejere i Bjergbyparken, der
har en facebookside hvori Bjergbyparkens navn indgår. Det drejer sig om:

9 El-installation

9 Alarm & sikring

Bjergbyparken og dens følgesvende og
Bjergbyparken’s beboere.
Disse sider er ikke nogle, vi som bestyrelse overhovedet har noget med at gøre.
Det er ene og alene de 2 der administrerer disse, og godkender hvad og hvem der
får deres opslag på.
Vi som bestyrelse ligger intet op på disse
sider, og de opslag der er, kommenterer
vi heller ikke. Simpelthen for at undgå
nogle diskussioner i dette medie.
Bjegbyparken har egen facebookside,som kort og godt hedder Bjergbyparken,
hvor vigtige og relevante oplysninger bliver slået op, nøjagtig som de opslag der
bliver slået op på vores hjemmeside.
Alle andre beboere er også velkommen
til at lægge sjove og nyttige opslag ind.

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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-Fællesarbejde har vi haft, som vi plejer.
Enkelte måtte aflyses pga. vejret. Men heldigvis havde vi også nogle, hvor vejret var
rigtig godt. Rigtig mange møder op. Men
desværre er der også flere som bliver væk.
Dette gjorde, at vi for 2 år siden vedtog på
generalforsamlingen, at udeblev man måtte man betale 500 kr. Dette gør desværre,
at vi ofte bliver udskældt. Men 500 kr. er
trods alt en billig måde, at betale for den
arbejdskraft man ikke selv kan eller vil yde.
Så det står ikke til at ændre, uanset hvor
mange trusler vi får om advokat osv.
-Så fik gården nye vinduer og blev malet.
Vi knoklede på en hel lørdag, og det var
nok til at få næsten hele gården malet,
og så var der enkelte der malede sokkel
og solbænk på andre dage, Vi mangler lidt
endnu, og så skal vi have 2 vinduer muret
til, ligesom dørene også skal udskiftes.
Det bliver i denne sæson.
-Politiet har haft og har fokus på Bjergbyparken, da der foregår en del handel
med stoffer. Flere og flere klager over en
del trafik deroppe om natten.
Beder politiet om vores hjælp, får de den.
Vi vil simpelthen denne ulovlig handel til
livs deroppe.
-Festudvalget har troligt hver lørdag
igen solgt børnelodder. Ligesom de har
arrangeret flere fester og børneudflugt.
Tak for det store arbejde I ligger i det.
-Havevandringer har vi igen i år foretaget,
og der er blevet givet gule kort, og også

udsendt bod til flere. Heldigvis er de fleste helt indforstået med dette. Da man jo
godt selv kender til sine ”forsømmelser”.
-Bestyrelsen og undertegnede bliver tit
kontaktet af havelejere der vil klage over
naboer eller andre der klipper hæk, græs
osv. udenfor tilladt tid. Faktisk bliver vi
kontaktet rigtig tit, hvor vi tænker – og
faktisk også har nævnt det overfor dem
der kontakter os, hvorfor er det man ikke
selv går ind og tager en snak.

Vi er kåret som
danskernes foretrukne bank

8

år i træk

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

Voxmeter, januar 2017

Det er Brian der står som administrator
af denne side.
Denne facebookside vil dog aldrig blive
en diskussionside.

Østervold 18 I 8900 Randers
randers@al-bank.dk I al-bank.dk
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Vi er jo fælles om Bjergbyparken.
Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at
sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et
frivilligt erhverv.
- Vi har haft enkelte haver på tvangsauktion. Det er lykkes os, at sælge alle.
Nogle lavere end vi først have prissat dem,
men vi har vurderet, at det vigtigste var, at
få dem solgt, og får en lejeindtægt, fremfor de bare lå hen.
- Vi har desværre måttet ud flere gange,
og bede havelejere om, at få slukket ild
med forbudt brændsel. Det eneste man
må brænde af er rent træ, og kun i et
bålsted det højest må være 80 cm. I diameter. Haveaffald må brændes af fra 1.
december til 1. marts.
- Igen har vi haft Vu og familie som købmand. De har lavet rigtig mange nye tiltage,
og deltager i alle de arrangementer vi har, ligesom de laver mad 1 gang om ugen, hvilket
rigtig mange har benyttet sig af.
Tak for et rigtig godt samarbejde. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til at være
vores købmand i Bjergbyparken.
- ”Skuret” er nu blevet omdøbt til ”mødestedet”. Det bliver flittigt brugt, og rigtig
mange er glade for stedet. Hvilket også

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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skulle ”aflaste” verandaen. Meningen er i
alt fald, at det er her man sidder, og drikker sine øl, så ingen føler sige generet,
når de går ind til købmanden
- Vi havde jo sagt, at alle cementrør rundt
i parken skulle have nyt jord og plantes
til, men vi fik det ikke gjort pga. vejret, Så
det må også blive her i 2017.
- Vi havde som sædvanlig præmieoverrækkelse i november nede på Fritidscentret i Vestergade. Aldrig har fremmødet
for Bjergbyparken være så sløjt. Selvom
vi er den største haveforening, var vi dem
med færrest fremmødte .
De som fik præmie 2016, er dem der skal
udtage haver til 2017 – nærmere om
dette i juni.
- Vi havde desværre en havelejer der mistede sit hus ved en brand julenat. Det
skulle vist være overgang i et kraftkabel.
Vi har bedt forsikringsselskabet om at
garantere, at de rydder grunden fuldstændig, hvis havelejeren ikke ønsker at
opføre et nyt hus, og så vi ikke pludselig
står med en stor uforudset udgift.
- Nu hører vi regeringen nævne 2020
planer. Bjergbyparken skal også til at
tænke 2020 planer. Det er det år der er
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50 års jubilæum. Det skal vi nok til at
tænke på. Måske er der nogle der brænder for at blive jubilæumsudvalg.Jeg
drysser tanken nu, så man ved, at næste år på generalforsamlingen skal der
nedsættes et sådan udvalg.
- Vandåbning 2017 vil blive lørdag den 25.
marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til
rundstykker, kaffe og en lille en til halsen.
Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og
sikrer os at vi alle har vand. Husk, at er du
forhindret i at være der, skal du alliere dig
men en anden, så vi undgår stor vandspild,
som i sidste ende kan blive din udgift.
- Det er dejligt at høre rundt i byen, at
Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at
være. At det virker som vi har fået et godt
sammenhold. Dette har hele tiden været
denne bestyrelses hensigt.
- Vores økonomi, er det der har optaget
denne bestyrelse meget. Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus
på pengene, uden Bjergbyparken dog
måtte komme til at virke misligholdt.
Det er derfor med stolthed, at vi har
øget vores overskud betragteligt. Dette kommer Bitten nærmere ind på, men
jeg kan da lige hviske, at vores overskud
er på næsten 200.000 + opsparingen til
vandværket. Derudover står der på vores jubilæumskonto ca. 23.000 kr.
- Jeg vil gerne takke alle dem der bakker
op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg
vi gerne takke for hvert et skulderklap
og knus.
- Jeg vil endnu engang bede alle, der har
noget på hjertet om, at komme forbi, ringe i telefontiden – jeg tager ikke telefonen i dagtimerne, da jeg skal passe mit

arbejde, eller komme op på kontoret om
søndagen. Vi vil 100 gange hellere snakke om problemerne, end læse om dem på
facebook, eller høre om dem fra naboen.
- Vi er altid åben for god og saglig kritik,
og villig til at tage en snak 
- Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og
jeres måde at være på. Jeg vil takke for
jeres opbakning.
Også Kredsen skal have en stor tak. I
er altid parate til at svare på stort som
småt. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.

Tak alle sammen og husk det er sammen
vi gør en forskel
Gunnar hører om der er kommentarer
eller spørgsmål. Der er ingen spørgsmål
eller kommentarer. Beretning er enstemmigt vedtaget.
6.Gunnar giver ordet til Kreds kasseren.
Kredskasser Bitten fremlægger regnskabet:
Ja som Mariann sagde er der et overskud
på 204.000,- de 103.000,- er en opsparing der er overført fra en anden konto.
Der er en formue på 180.000,- plus de
59.000,- der er opsparet til vandværket.
Irene: Er der bod for over 53.000, for så
skal vi da have nogle flere af dem.
Bitten: Nu står der jo bod med videre, der
er bod for små 40.000,- og så er der jo
solgt et par haver, det burde måske ha’
været udspecificeret, men det er derfor.
Jakob: Den bygning der har kostet
10.246,- Er det kun toilettet der har kostet så meget.
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Bitten: Det er slamsugning der har kostet
en del.
Jakob: da vi fik lavet toiletterne, da blev
det bestemt at, toiletterne skulle kunne
gå rundt og selv tjene sig ind. Det står
også i protokollen, hvis den findes frem.
Det må ikke koste Bjergbyparken medlemmer penge, udover dem som har nøgle.
Bitten: Jeg kan se at rengøring af toilet også er med, så netto udgiften er ca
3400,- resten er slamsugning.
Mariann: Jeg har selv nævnt der her med
slamsugning. Så er der jo nogle fra bestyrelsen, som har forklaret mig, at når
det regner så løber det også i tanken. Og
med al den regn vi har fået, så har det jo
også noget af skylden. Så det er også lidt
vorherres skyld. Vi har også fået en købmand, hvilket er rigtig godt, men hans
vand løber også i. Han betaler selvfølgelig
også leje.
Bitten: Er der flere spørgsmål ? Det var
der ikke.
Gunnar: Regnskabet skal til afstemning,
hånden i vejret dem som kan godkende
regnskabet.
Ingen i mod.
Regnskabet er vedtaget.
7. Ingen indkomne forslag.
8. Gunnar: Så er der valg af formand.
Tilråb fra salen: Den formand beholder vi.
Herefter klapsalver.
Gunnar: jeg fik jo ikke engang nævnt, om
Mariann genopstiller.
Mariann er valgt som formand.
9. Gunnar: Så skal vi have valgt et bestyrelsesmedlem for 2 år, KB ønsker ikke at
genopstille. Er der nogle forslag? Mariann
ønsker lige at sige et par ord.
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Mariann: Desværre ønsker KB ikke at
genopstille, jeg har prøvet både med det
sure og det søde, men lige meget har det
hjulpet. Men KB, vi i bestyrelsen vil gerne
sige dig tak, for det store arbejde du har
lagt i det. Du har heldigvis lovet at du stadig vil hjælpe os. Så tusind tak for et godt
samarbejde.
Klapsalver fra salen.
Gunnar: Jeg vil godt lige høre om KB fastholder at stoppe.
KB: Så tager jeg 2 år mere
Gunnar: KB er valgt.
10. Vi skal have valgt en suppleant for 1
år til bestyrelsen. Er der nogen som melder sig?
Jan Timianvej 13, søren Porrevej 39,
Anette Sellerivej 3, Alle er valgt.
11. Gunnar: Så er det festudvalgets
regnskab, hvem fremlægger det?
Zita fremlægger festudvalget regnskab.
Zita: Vi har haft et stille år i år, der har ikke
været det store overskud, Der er næsten
10.000 kr i overskud. Det er vores bankospil, der har givet underskud og selvfølgelig børnene, de giver jo altid underskud.
Vi har sat 23.811,50 i banken, så på vores konto står der 46.101,42- Kassebeholdningen står i nul, da vi alle stopper i
festudvalget. Derfor er alle pengene sat
i banken.
Gunnar: Er der nogle spørgsmål ?
Kalle: Hvorfor står der ikke noget om,
hvad i har betalt til toilet tømninger osv.
Zita: Det har vi ikke med, da os der går til
banko, selv har nøgler med.
Festudvalget stiller ikke op igen.
Jacob: Jeg synes vi skal sige tak til
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festudvalget, fordi de hver eneste lørdag
troligt går rundt og sælger lodder, Selvom det regner eller sner. Det overskud
her er virkelig pænt.
Irene: jeg vil også bare takke festudvalget, Zita du skal ikke undskylde at i ikke
har større overskud, Festudvalget skal
ikke være en pengetank, det handler ikke
om at sætte en masse penge i banken,
men at vi for noget sjov og noget sammenhold tak.
Gunnar: Så skal vi have festudvalgets
regnskab til godkendelse. Regnskab
godkendt.
12. Gunnar: Så skal vi have valgt et
festudvalg. Er der nogen der melder sig
til festudvalget?
Irene og Jytte melder sig, men da 2 er for

lidt bliver der ingen festudvalg. Vi prøver
om vi kan samle et festudvalg når sæsongen starter op.
Nr 13
Gunnar: Valg af delegerede, der skal bruges 15. De 5 bestyrelsesmedlemmer og
de 3 suppleanter er selvskrevne, så der
mangler 7.
Zita Timianvej 19,- Frank Dildvej 23,Irene Sellerivej 7,- Jytte Dildvej 5,- Gry
Persillevej 7, -Villy Porrevej 15,- Flemming Timianvej 38.
Suppleanter: Majbritt Porrevej 89,
Gunnar: Så kom vi igennem dagsordnen
og jeg vil gerne takke for god ro og orden.
Kom godt hjem når i har fået et stykke
smørebrød her bagefter.
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DRONNINGBORGPARKEN
Vi fik åbnet for vandet 26/3, i solskinsvejr.
I år var der hele 5 lejere, der havde glemt
at lukke for hanerne. Det koster 300 kr.
Desuden var der en enkelt have, hvor der
var en utæt hane. Desværre var lejeren
ikke i haven. Så det koster også 300 kr.
Alle har fået et brev.
Efter åbningen mødtes lejerne ved ”Hyggekrogen” til en forfriskning. Og der var
som sædvanligt et godt fremmøde.

Solsikke/græskar konkurrence
Kredsen har i år en konkurrence, som du
har læst om i ”Havenyt nr. 2.
Vi laver også en tilsvarende konkurrence
her i haveforeningen.
Der gælder de samme regler som i kredsens konkurrence.
Vinderne i vores konkurrence går videre
til kredsens.
Se opslaget i skabet.

Pinsearrangement
Som sædvanligt holder vi en sammenkomst pinsemorgen.
I år bliver det søndag den 4. juni, kl. 9.00
Vi sætter senere et opslag op i skabet. Og
der kommer også noget med i ”Havenyt”
nr. 5.

Brevkasser
Vi vil opfordre til, at alle haver får en
brevkasse.
Der er ikke nogle krav til den, ud over at
den skal være vandtæt.
Det vil gøre det lettere for bestyrelsen at
få uddelt forskellige meddelelser til alle,
for eks. den årlige folder.
Desuden kan det være at ”Havenyt” skal
omdeles i haverne i sommermånederne,
for at spare porto.

Regler for fællesarbejdet
Der er fællesarbejde hver 14. dag, hvor vi
rydder for ukrudt m.v. ved ”Hyggekrogen”
og på parkeringspladsen.
Du deltager én gang i hver sæson.
Der hænger en liste i opslagsskabet.
Hvis du er forhindret i at komme, skal du
først prøve at bytte med en anden. Hvis
det ikke kan lade sig gøre kan du ringe
til formanden, Peter Tvernik, så får du et
andet tidspunkt.
Hvis du bliver væk uden afbud, koster
det 500 kr.
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Breve om bod og andre private ting, vil vi
stadig sende med posten.
Opslagsskabet
Det er vigtigt at I holder jer løbende opdateret med meddelelserne i skabet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

FJORDGLIMT
Husk Pinsemorgen søn. d.4/6 kl: 9,30.
Vi stiller teltet op og byder på rundstykker,
kage og en skarp til halsen, I medbringer
selv kaffe,service og godt humør, så Vi kan
få et par hyggelige timer sammen.
Sct.Hans aften omtales i næste nr. Er
der gode forslag hertil modtages de gerne(adresse i Have Nyt).
For tiden er 3 haver til salg, hvis nogle skulle vise interesse,så henvis til bestyrelsen.
På best.vegne: Carl Pedersen.

GRENÅ
HF/ Oasen, Brohaven og Fælleskær,
Grenå
Fælleshusets samarbejdesudvalg har
haft møde vedr. arrangementer i løbet af
sæsonen. Følgende er besluttet:
• Fælleshusets Sankt Hans fest fredag
den 23. Juni fra kl. 17.00
ΩΩ Medbring selv din aftensmad. Grillen
startes op kl. 17.00. Der skal købes
drikkevarer i Fælleshuset, hvor der
er øl, vand og vin til favorable priser.
ΩΩ Der vil være mulighed for at tage et
spil crocket, ringspil, havemikado el.
lignende udenfor, hvis vejret tillader
det. Så alle voksne, børn og barnlige
sjæle er velkomne.
• Loppemarked lørdag den 12. August
ΩΩ Nærmere info kommer senere, men
sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu 
• Høstfest lørdag den 9. September
ΩΩ Nærmere info kommer senere, men
sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu 
Venlig hilsen Samarbejdsudvalget
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VASEN
Sikken en dag! Søndag den 26. marts. Vi
havde vel alle længtes efter, at den nye
havesæson skulle starte - men at skulle
starte på en så klar og skyfri flot forårsdag var en ekstra gevinst. En dejlig dag.
Også dejligt at se, at vi stort set alle kunne starte sæsonen uden de problemer
med vand i haven, som vi tidligere har levet med. Arbejdet med drænene ser ud til
at have haft den ønskede effekt.
Men vi skal jo lige brokke os lidt - men
kun lidt: I nogle få haver var der vandproblemer ved åbningen. Det er jo desværre ikke noget nyt, men det er ærgerligt.
Men det ville være dejligt, hvis alle mødte
frem på dagen for at holde øje med, om
alt er i orden. Eller hvis man ikke kan, at
man så laver aftaler om at andre holde
øje med ens have i det korte tidsrum (et
par timer), der er nødvendige for at være
sikker på, at alt er i orden. Det nytter ikke
at komme, når der åbnes, og så køre igen
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10-15 minutter senere. Det tager lige lidt
længere for vandtrykket at komme op.
Og lad os så også lige prøve at få en
sommer, hvor vores affaldssystemer
bliver brugt, som de er beregnet til: Det
rigtige affald i de rigtige containere! OG
IKKE ANDET!
Der er god energi og godt humør i vores
lille ”have-samfund”. Lad os udnytte det
til at få en dejlig og hyggelig sommer!!
Loppemarked den 21. maj kl. 10 – 14
Opstilling fra kl . 9.00
Bemærk: På aktivitetesdage inkl. fællesarbejdsdage vil loddesalg kun foregå på
festpladsen. Oversigt over alle sæsonens
arrangementer vil fremgå i næste nummer af Havenyt.
V.H. festudvalget
Venlig hilsen bestyrelsen

VENEZUELA
Venezuela er åben for den kommende
sæson, vandåbningen lørdag d. 25.3.2017
forløb i det dejligste forårsvejr. Der var et
par sprængninger i haverne, den ene så
alvorlig at den udløser en vandbøde til havelejeren. Vi kan ikke sige det for tit åbenbart, sørg nu for at holde lidt øje med de
opslag, om det der foregår i kolonien. Det
var publiceret ikke mindre end fire steder.
Det kan ikke passe det kommer bag på
nogen, når det er sommertid, så åbner vi
for vandet. I det mindste så har man pligt
til at få en anden til at kigge efter, hvis
man er forhindret selv.
Efter al dramatikken og en våd omgang i
en tre timer, fik vores handymen styr på
det vildfarne vand plaskeri.
Suppen i kiosken og Ternen var veltilberedt og smagte super dejligt, stor tak til
Rene Møller for indsatsen.
Du slipper nok ikke en anden gang, nu har
du vist dit værd.
Formanden/ undertegnede deltog i det
første formandsmøde i kredsen i marts,
og fik forskellige informationer om det
der er lagt op til fra kommunens side. Vi
har jo mange ønsker i de forskellige kolonier i Randers, men kommunens begrænsede og beskårne budget gør det
endnu vanskeligere at få enderne til at nå
sammen om det der står først for.
Vi er i Venezuela en smule privilegerede
i kraft af vores vejvedligehold, der bliver ikke afsat mange penge pr. koloni i
kommuneregi, men pga. vores udsatte
beliggenhed, og den gennemgående offentlige vej, så ser man med milde briller

på os. Det skal vi være taknemmelige for,
vi render med størstedelen af det samlede budget for vedligehold hele året i den
sammenhæng. I skrivende stund er der
gang i skrabningen på Bådevænget og
Baronessevejen, som også er blevet en
kommunevej efter indkørslen fra Toldbodgade blev etableret sidste år. Ligeledes bliver der leveret tre læs stabilgrus til
vejene til fri afbenyttelse. Jesper vil også
gøre sit for vi får de fine farbare veje igen.
Vu er kommet igang i kiosken, og det er
vi naturligvis meget glade for, tænk hvis
han ikke var der!!!
Der er i år mulighed for at købe badekort
hos Vu, og ligeledes få sat penge på til
brusebad i fællesområdet.
Dette tiltag, så der er større mulighed i
kioskens åbningstider.
Festudvalget begynder så småt at røre
på sig, og vi håber der som tidligere bliver stor opbakning til deres forskellige
arrangementer. Det er jo en god måde at
møde andre kolonister på, netop at deltage i de fælles ting der sker i sæsonen.
Følg med på Facebook og hjemmesiden,og kig i opslagstavlen om info.
Der har været godt gang i vurderinger
i starten af sæsonen, så i nærmeste
fremtid vil der sikkert rykke nye kolonister ind i vores dejlige Venezuela, tag
godt imod dem alle sammen.
På forhånd tak,
pbv. Annette
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VESTRE ENGHAVE
Det er blevet forår og livet er kommet tilbage i haverne.
Vandet blev åbnet sidste søndag i marts,
hvor de fleste havelejere var mødt op og
alt gik smertefrit. Vejret var fantastisk
at starte sæsonen op på og Gerda havde
bagt lækker kage. Tak for det 
I sommerperioden vil foreningsbladet
Have Nyt, blive uddelt i Vestre Enghave.
Enten i postkassen, for dem der har en sådan, eller personligt i haverne. Hvis I ikke
har postkasse eller ikke befinder jer så
ofte i jeres have, kan I rette henvendelse
til Jytte (uddelingsansvarlig) i have nr. 2 og
lave aftale om afhentning hos hende.
Der er, som før skrevet i Have Nyt nr. 3, besluttet at der skal være en solsikke/græskar konkurrence, som i al sin enkelthed går
ud på at dyrke enten den højeste solsikke
eller det tungeste græskar. Det er tilladt at
dyrke begge dele. Tilmeldingsfristen, som
er den 1. maj og reglerne står i infotavlen.
Vi følger spændte med på sidelinjen.
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Husk at krydse søndag den 4. juni af i kalenderen. Denne dag afholdes der pinsehygge med rundstykker, kaffe/te mm. Vi
mødes på fællesarealet kl. 10.00, hvor vi
håber på at rigtig mange af jer kolonister
dukker op og at vejrguderne er med os.
Meld gerne til os i bestyrelsen, om I kan
deltage til dette arrangement.
Derudover har vi arbejdsdag lørdag den 7.
juli, hvor vi også mødes på fællesarealet
kl. 10.00. Her vil blive uddelt opgaver til
de fremmødte og det er selvfølgelig alle
havelejere, da vi jo er fælles om arealerne
og remedierne uden for vores haver. Så
meddel, hvis det absolut ikke er muligt
for jer at dukke op. Vi griller og hygger,
når vi er færdige med dagens opgaver.
Muligvis med bål
Husk vi har vores facebookside - Vestre
Enghave, som kan benyttes til opslag af,
hvad du lige har på hjerte.
Med forårs-finurlige hilsner
Jytte, Jacqueline og Henriette

VORUPKÆRPARKEN
Sæsonstart
Vi startede sæson 2017 i rigtig flot solskinsvejr, og det var dejligt at se så mange havefolk, der mødte op i fælleshuset til
servering af suppe og til en hyggelig stund.
Desværre var der en frostsprængning på
hovedvandledningen, som dog hurtigt blev
udbedret. To haver var udsat for samme
situation.
Det er ingen skade til at erindre om, at hvis
man skal have repareret noget med vandtilslutningen, kan man kontakte Lasse (tlf.
nr. på opslagstavlen). Han ved, hvor de forskellige stophaner er placeret, så man ikke
skal lukke for vandet i hele kolonien.
Det anbefales, at man monterer en jordstophane, hvis man ikke har en sådan. Det
er ikke nødvendigt med den langt dyrere
sommerhusstophane. Graver man selv
hullet, tager det under en time for en smed
at montere stophanen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret håndværker.
Vi minder lige om, at viskestykker, hygiejnebind og andre mærkværdigheder ikke
hører hjemme i udslagskummen på toiletbygningen. Det er ikke særlig lækkert for
bestyrelsens medlemmer at skulle skille
maskineriet ad, for at få det til at køre igen.
Genbrugsguld
Når vi nu alle kommer i gang igen i haverne, finder vi måske nogle ting, som vi ikke
selv har brug for længere, men som andre
i kolonien måske lige står og mangler. Brug
opslagstavlen, hvis I har ”noget guld”, som
I gerne vil sælge eller forære væk. Genbrug
er jo tidens trend.

Haveleje
Flere havelejere har ytret ønske om at få at
vide, hvad opkrævningen for leje af kolonihave egentlig dækker. Den dækker følgende:
•	Leje af havelod – afhængig af grundens
størrelse
•	
Kontingent til Kolonihaveforbundet/
Østjyllands Kreds
•	Udgivelse og omdeling af såvel Havebladet som Have Nyt
•	Vand incl. afgift og bidrag til spildevand
(incl. toiletbygning og fælleshus). Det
skal bemærkes, at vandafgiften steg
voldsomt i 2015, og at vi ikke tidligere
har betalt spildevandsafgift.
•	Opsparing/afdrag på lån til renovering
og vedligeholdelse af fælleshus og fællesarealer
•	Vedligeholdelse og rengøring af toiletbygning.
Skadedyrsbekæmpelse
En havelejer mener at have set en rotte,
og skadedyrsbekæmperen har været ude
og sætte fælder op. Bestyrelsen henstiller
til at alle havelejer er meget opmærksomme på evt. tegn på rotter. De er jo over hele
byen, men vi kan selv gøre meget for at holde dem væk fra kolonien ved at rydde op i
affaldsbunker og være omhyggelige med
ikke at stille husholdningsaffald på jorden
ved affaldscontainerne.
Skulle nogen observere tegn på rotter skal
det omgående meldes til bestyrelsen, så
kommunens skadedyrsbekæmper kan
kontaktes.
Glædeligt forår
Bestyrelsen
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KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG 6/3-2017
KREDSEN
Der deltog 82 delegerede inkl. kredsbestyrelsen i mødet.
Næstformanden, Gunnar Vitting, bød velkommen, og han bad derefter forsamlingen mindes de afdøde.
Bestyrelsen foreslog Egon Søjberg som
dirigent. Da der ikke var andre forslag, var
han dermed valgt.
Efter valg af 3 stemmetællere, gav han
ordet til Gunnar Vitting.
Gunnar indledte med at nævne at formanden, Per Sørensen, var sygemeldt. Derfor
var det
Gunnar der fremlagde beretningen.
Det var gået godt både i Kredsen og i haveforeningerne.
Der var kommet styr på vedtægterne efter sidste kongres. Det havde taget noget
tid; men nu var det i orden. Og vedtægterne var blevet vedtaget på sidste kreds.
repr.møde.
Der havde været møder med kommunen,
specielt om klimatilpasningsplanen.
Foranstaltningerne vedr. Romaltparken er
ved at være på plads. De bliver det i hvert
fald i løbet af 2017. Herefter gjaldt det
Venezuela, Vorupkær, Vestre Enghave og
Vasen.
Når man går i gang med den enkelte haveforening, bliver den indkaldt.
Næste møde er udsat til en gang i marts,
fordi der er ansat nye i den afdeling, som
tager sig af sagen.
Kredsen har et godt forhold til kommunen.
Der har været holdt møder for kredsene i
Jylland, for at kunne stå sammen mod Kø-
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benhavn, ved møder i Hovedbestyrelsen.
I øjeblikket er der mange forskellige kontrakter med forskellige bestemmelser.
Det giver nogle problemer. Det bliver taget
op på næste Jyllandsmøde.
Haverne i Grenå er kommet med i Østjyllands Kreds. Der er blevet et godt samarbejde.
Der kommer senere på året et jurakursus
for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Et nyt tiltag fra Kredsen er en solsikke/
græskarkonkurrence. Se nærmere i ”Havenyt” nr. 2.
Vi har givet Kredskontoret en lille ansigtsløftning med bl.a. nye arkivskabe. Desuden vil der komme flere skriveborde, så
vi kan betjene flere af gangen.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Herefter var det tid til at fremlægge regnskabet.
Kredskasseren, Bitten Christensen, fremlagde det uddelte regnskab.
Der var en forbedring i forhold til sidste år,
med et overskud på ca. 17.000 kr.
Der var en forskel på aktiver og passiver
på ca. 600 kr. Det skyldtes en slåfejl ved
Vestre Enghave.
Der var en enkelt bemærkning til regnskabet:
Anette (VZ, KV 10) syntes at der blev
brugt for mange penge på ”Havenyt”. Hun
spurgte om man kunne finde en enden
form for distribution.
Bitten svarede ved at foreslå at man
i sommermånederne uddelte bladet i
haverne.
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Der var et spørgsmål fra Grenå, om de får
bladene sendt.
Bitten svarede at de får dem sendt samlet.
Bitten nævnte afslutningsvis, at der bliver arbejdet videre med sagen i kredsbestyrelsen.
Regnskabet blev vedtaget.
Der var indsendt 6 ark med forslag, hvoraf
nogle indeholdt flere forslag.
Forslag 1 var indsendt af Jørgen Overgaard, Vorupkærparken.
Det var et ændringsforslag til Kredsvedtægten, ”Repræsentantskabsmøde” pkt.
4: Den reviderede dagsorden skal være
repræsentanterne i hænde enten pr. brev
eller mail senest 7 dage før repræsentantskabets afholdelse.
Det blev vedtaget.
Forslag 2 var fra Romaltparken.
Det gik ud på, at der ved vurdering af huse
skulle deltage en byggesagkyndig i vurderingsudvalget – en byggesagkyndig med
en tømreruddannelse.
Gunnar Vitting bemærkede til forslaget,
at hvis det skulle være en udefra, ville
det blive dyrt. Der var forslag om at man
kunne få en pensioneret tømrer, der var
lejer i kredsen, til at deltage. Der var også
forslag om at man kunne får en byggesagkyndig til at udarbejde et skema, som
kunne bruges ved vurderingerne.
Gunnar svarede til dette, at det skema der
bliver brugt til vurderingerne, er lavet af en
byggesagkyndig.
Forslaget blev forkastet.
Forslag 3 var indsendt af Vorupkærparken. Det bestod af 2 dele:
a. Ændringsforslag til byggereglementet.

Gunnar Vitting bad om at man ikke foreslog ændringer lige nu. Det skyldtes at
reglementet i øjeblikket ligger til udtalelse
hos kommunen. Det er vigtigt at vide om
kommunen kan tilslutte sig vores forslag
til reglement, før vi gør noget.
Forslagsstilleren trak herefter sit forslag
tilbage.
b. Der skal opkræves portogebyr for
fremsendelse af girokort til opkrævning
af haveleje
Der var meninger både for og imod. Der
blev spurgt, om det ville blive administrativt besværligt. Bitten svarede, at det ville
det blive.
Forslaget blev forkastet.
Forslag 4 var fra Kredsbestyrelsen. Det
bestod af 4 delforslag.
a. Haveforeningsvedtægt § 4, pkt. 6, tilføjelse: ”Kolonihaveforbundets til enhver
tid gældende standardlejevilkår regulerer
forholdet mellem lejere og haveforeningen)
Kredsen begrundede forslaget med, at så
ville Kolonihaveforbundets standardlejevilkår også gælde for lejere der har skrevet
lejekontrakt før 1/1 2016.
Gunnar Vitting indledte med at sige, at det
ville løse problemerne med de forskellige
kontakter gennem tiden.
Forslaget blev vedtaget.
b. og c. Ændringer i Haveforeningsvedtægt § 15 vedr. Fjordglimt: foreningsformand og kredskasserer tegner foreningen
i fællesskab, ligesom i de andre haveforeninger. Foreningerne i Grenå er undtaget
fra §§ 15 og16, idet de har egne kasserere
og egne regnskaber.
Forslagene blev vedtaget.
d. I ordensregler gældende for havefor-
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KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG 6/3-2017
eninger i Østjyllands Kreds pkt. 3, indsættes ny tekst i stedet for den gamle:
”Hækkene i den enkelte koloni skal klippes
2 gange årligt; første gang senest 1. juli
og 2. gang senest 1. oktober. Hækkenes
højde må ikke være mere end 1,80 m,
målt fra terrænhøjde. Højden er gældende
på klippetidspunktet. Er hækken højere,
skal den på klippetidspunktet klippes ned
til 1,80 m. Enhver haveforenings generalforsamling kan bestemme om en lavere
hækhøjdekan godkendes, hvis 2 naboer
bliver enige derom. Ved en sådan aftale
skal der dog skriftligt ansøges ved haveforeningens bestyrelse”.
Der var nogen diskussion om hvad man
skulle forstå ved ”terrænhøjde”. Der blev
foreslået at skrive ”fra roden af hækken,
ved jorden” i stedet for.
Det stillede Gunnar Vitting som ændringsforslag.
Ændringsforslaget blev forkastet med 22
for og 40 imod.
Herefter blev det oprindelig forslag sat til
afstemning.
Det blev vedtaget.
Forslag 5 blev stillet af John Moth, Venezuela.
Det drejede sig om ændring af Kredsens
byggereglement pkt. 5. ”sikkerhed”. Efter
”bygninger må ikke indeholde ildsteder,
hvortil der kræves skorsten.” tilføjes:
”Dette gælder ikke for Haveforeningen
Venezuela”.
Forslagsstilleren kommenterede forslaget. Han nævnte bl.a. at man ønskede
mere selvbestemmelse for den enkelte
haveforening.
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Der var følgende bemærkninger til forslaget:
Gunnar Vitting undrede sig over at Venezuela fremsatte forslaget igen. Det blev
nedstemt sidste år. Kredsbestyrelsen
havde modtaget en skrivelse fra kommunen, hvori man skriver at man ikke ønsker
at gå yderligere ind i spørgsmålet.
Det er en sag for kredsen, efter gældende
vedtægter. I øvrigt kræver det en ændring
i Venezuelas lejekontrakt. Kredsen kan
ikke gå ind for forslaget. Man ønsker at
beholde fællesskabet.
Moth nævnte en skrivelse fra 2016 fra
kommunen. Her havde kommunen ingen
indvendinger, hvis man overholdt gældende lovgivning.
Der var herefter en længere diskussion,
hvor det mest var lejere fra Venezuela der
ytrede sig til fordel for forslaget.
Gunnar Vitting afsluttede med at nævne,
at byggereglementet kun gjaldt for Randers kommune, og at lejekontrakterne
med kommunen indeholder et forbud mod
brændeovn.
Der var skriftlig afstemning. For: 24, imod:
46, blanke: 2.
Forslaget var herefter forkastet.
Forslag 6 var indsendt af Steen Jensen,
Vasen
Forslaget lød således: ”Er det ikke på tide
igen at forhandle med kommunen om at
øge kvm fra de nuværende 40 til 50 kvm.
Da vi har set der efterhånden er kommet
mange børnefamilier til i vores skønne haveforening, hvilket er superdejligt?”.
Gunnar Vitting nævnte at det bliver en
byrådssag, idet maks. størrelsen på
bebyggelse står i lejekontrakterne med
kommunen.
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Det har været prøvet i 2009 med negativt
resultat. I skrivelsen fra kommunen stod
følgende: ”Ingen ændringer i kommunalplan 2009. Større bebyggelsesgrad vil
ændre området fra koloni- til sommerhusområde.”
Gunnar svarede på et spørgsmål fra salen,
at kredsbestyrelsen er forpligtet til at gå
videre med sagen, hvis forslaget bliver
vedtaget. Og at det er kredsbestyrelsen
der har forhandlingsretten.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved
kredsbestyrelsens upartiskhed, når den
er imod forlaget.
Det imødegik Gunnar.
Der blev stillet et spørgsmål om haveforeningerne i Grenå og Fjordglimt kunne
stemme.
Efter nogen snak frem og tilbage besluttede dirigenten, at det kunne de.
Herefter kom forslaget til afstemning.
For: 44, imod: 34.
Forslaget var hermed vedtaget.
Det næste punkt på dagsordenen var valg
af kredskasserer.
Den hidtidige kasserer, Bitten Christensen, ønskede genvalg. Der var ingen modkandidater. Dermed var Bitten genvalgt
som kredskasserer.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jacob Matz, Bjergbyparken, Marianne Andersen, Dronningborgparken og Egon Søjberg, Vorupkærparken. De ønskede alle at
genopstille.
Herudover ønskede Inger Knudsen fra Romaltparken at stille op.
Ved afstemningen fik Jacob 60 stemmer,
Marianne 67 stemmer, Egon 41 stemmer

og Inger 35 stemmer.
Jacob, Marianne og Egon var herefter
genvalgt til bestyrelsen.
Følgende blev valgt som suppleanter: 1.
Mariann Nielsen, Bjergbyparken, 2. Jesper
Jensen, Vorupkærparken og 3. Inger Knudsen, Romaltparken.
Rækkefølgen af suppleanterne blev afgjort
ved afstemning.
Den ene revisor, Hans-Ole B. Madsen, Vasen, var på valg. Han blev genvalgt.
Følgende 2 revisorsuppleanter blev valgt:
1. Maibritt Svendsen, Bjergbyparken,
2. Carl Pedersen, formand for Fjordglimt.
Bestyrelsen har holdt sit første bestyrelsesmøde 14/3-17. Her har man nedsat
følgende udvalg:
Forretningsudvalg: Per Sørensen, Bitten
Christensen, Gunnar Vitting.
Byggeudvalg: Gunnar Vitting, Marianne
Andersen, Jacob Matz, Orla Nielsen, Steen
Nielsen.
Bladudvalg: Bitten Christensen, Gunnar
Vitting.
Vurderingsudvalg: Orla Nielsen, Per Sørensen, Steen Nielsen, suppl.: Gunnar Vitting.
Fest/præmieudvalg: Jacob Matz, Marianne Andersen, Brian Friis, Orla Nielsen,
Mariann Nielsen.
Sekretærer: Brian Friis, Marianne Andersen, Steen Nielsen.
Fanebærere: Jacob Matz, Steen Nielsen.
Næstformænd: 1. Gunnar Vitting, 2.
Egon søjberg.
Og hermed ønsker kredsbestyrelsen alle
en rigtig god sæson 2017.
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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. 61 14 39 46, 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
Vestre Enghave: Henriette Sørensen
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf. 26 22 75 86
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf. 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk
Fælleskær, Grenå: Tommy Rasmussen
Estruplundvej 17, 8950 Ørsted
Tlf. 20 24 70 54
Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45
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