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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller adresse skal ske
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger
efter ændringen, meget gerne før. Anfør
fra hvilken dato ændringen gælder og
husk at skrive i hvilken havefore-ning du
er medlem. Du skal også skrive vejnavn
og havenummer.
Du kan vælge at sende på mail koloniranders@mail.dk eller du kan lægge en
seddel i vores postkasse Vestergade 48.
Foreninger i Grenå og Hadsund melder
ændring til deres have-foreningsbestyrelser. Hvis du ikke melder ændringen
inden ovennævnte frist pålægges der et

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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gebyr på kr. 150.00 som påføres næste
opkrævning på haveleje.
INFO FRA KREDSEN
Dato for indlevering af indlæg til havenyt
nr. 1 2020 Er 8 januar 2020
Til kredskontoret.
ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET
December 2019: Onsdag den 4 mellem
kl.17.00 – 18.00
Onsdag den 18 mellem 17.00 – 18.00
Januar 2020 Onsdag den 8 mellem 17.00
– 18.00
Onsdag den 22 mellem 17.00 – 18.00
Februar 2020 Onsdag den 12 mellem
17.00 – 18-00
Onsdag den 26 mellem 17.00 – 18.00
HUSKEREN
I næste måned - januar 2020 – kommer
opkrævningen for haveleje. Husk at betale
inden 31 januar.
Har du ikke betalingsservice modtager
du et betalingskort, har du ikke modtaget
det inden 20 januar
skal du rette henvendelse til kredskassereren.

KREDSEN
GENERALFORSAMLINGER I 2020
Venezuela Lørdag den 11 januar kl. 13.00
i Remisen, J.V.Martinsplads
Bjergbyparken Lørdag den 25 januar kl.
13.00 i Fritidscenter store sal
Vasen Lørdag den 1 februar kl. 13.00 i
Fritidscenter store sal
Vestre Enghave Mandag den 3 februar kl.
18.00 på kredskontor, Vestergade 48
Ulvehøj Tirsdag den 4 februar kl. 18.00
på kredskontoret, vestergade 48

har noget de gerne vil delagtiggøre andre
i. Et indlæg kan jo handle om alt muligt,
det kan være du har noget du vil sælge eller bytte, eller om en oplevelse du har haft.
Det kan da også være at du har en god ide`
som kan bruges af andre. Men der selvfølgelig lige nogle ting der skal være opfyldt i
dit indlæg, det må ikke være politisk og det
må ikke kunne virke nedladende på andre.
Skriv dit indlæg på WORD og send det til
koloniranders@mail.dk

Dronningborgparken Onsdag den 5 februar kl. 18.00 Beboerhuset, Stadfeldtsvej 2
Vorupkærparken Lørdag den 8 februar kl.
13.00 i Fritidscenter, store sal
Romaltparken Lørdag den 15 februar kl.
13.00 i Fritidscenter, lille sal
Fjordglimt, Hadsund Tirsdag den 25 februar kl. 19.00 i Kulturhuset, Hadsund

Du kan se datoerne for seneste modtagelse af indlæg på side 2 i Havenyt nr. 1 2020.

Der indkaldes hermed til ovennævnte
generalforsamlinger.
Mød op og brug din taleret og din stemme,
dagen efter er det som regel for sent.
Repræsentantskabsmøde: Lørdag den 21
marts kl. 13.00 i Fritidscenter, store sal.
Dette møde er kun for kredsbestyrelse
og de delegerede der vælges på haveforeningernes generalforsamlinger.
Adgangskort udleveres på respektive
generalforsamlinger.
INDLÆG TIL HAVENYT
Bladudvalget gør opmærksom på at det
ikke kun er forbeholdt formænd/bestyrelser at skrive indlæg til Havenyt. Vi modtager gerne indlæg fra alle medlemmer som

BYGGEREGLEMENT
I Havenyt nr. 6 2019 skrev vi at der var
kommet et nyt afsnit til vores byggereglement og at det var med i nr. 6. Indlægget var desværre faldet ud ved trykningen af bladet, men det er så med i dette
nummer. Afsnittet handlede om terrænregulering i kolonihaver, og det er udarbejdet i tæt samar - bejde med Randers
kommune. Grundlaget for det nye afsnit
er et par sager om terrænregulering i
2 foreninger. I den ene var kommunen
meget aktiv deltager og ud fra dette er
indlægget blevet til. Det er optaget i byggereglementet som pkt. 13. Byggereglementet er udleveret til alle besty - relser
i haveforeningerne i Randers kommune.
Er du i tvivl om noget angående byggeri
kan du altså spørge din bestyrelse.
TERRÆNREGULERING
På de haveparceller som ligger under
vejniveau kan der gives tilladelse til en
regulering af jordhøjde med muld.
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KREDSEN
Før regulering af jordhøjde påbegyndes
skal man skriftligt ansøge haveforeningens bestyrelse om tilladelse. Haveforeningens bestyrelse bestemmer suverænt
om tilladelse kan gives.
Haveforeningens bestyrelse vurderer
ved påsyn om forhøjelsen kan tillades i
forhold til haver og veje som grænser op
til ansøgerens havelod. Der kan kun gives
tilladelse til forhøjelse indtil vejniveau.
Vejniveau beregnes som kote 0. Koten
gælder for alle haveparceller.
Haveforeningsbestyrelsens afgørelse er
bindende for begge parter ( H/F +Ansøger).
Tilladelse eller afslag skal gives skriftlig
med begrundelse for tilladelse eller afslag.
H/F Venezuela er undtaget med hensyn til
påfyldning med muld, da foreningen ifølge kontrakt 2161 har tilladelse til andre
forhøjelser af terræn på grund af hyppige
og høje oversvømmelser. Der må reguleres med op til 20 cm. efterhånden som
terrænet sætter sig. Bestyrelsen skal
skriftligt ansøges om tilladelse. Afslag
eller tilladelse begrundes skriftligt overfor ansøger.
Året er ved at rinde ud og i dette nummer
af Havenyt vil kredsbestyrelsen sende
ønsket om en god jul og et godt nytår til
alle vores medlemmer, personel ved Randers kommune og alle vores annoncører.
Tak for godt samarbejde.
Og husk så lige: støt vore annoncører, de
støtter os.
Venlig hilsen til alle, kredsbestyrelsen.
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Den. 1 januar 2020 overgår vi til et nyt
opkrævningssystem. Derfor bedes I være
ekstra opmærksomme på om I modtager
indbetalingskort/ bliver opkrævet via PBS.
Modtager I IKKE indbetalingskort eller
bliver opkrævet via PBS skal I rette henvendelse til kredskontoret SENEST d. 20.
januar 2020
Vurderinger
Vi vurderer ikke i december, januar og
februar.
Første almindelige vurdering bliver mandag 30/3-2020
(Der er dog mulighed for at bestille en
vurdering i nødstilfælde, f.eks. dødsfald,
fraflytning fra kommunen og hvis du har
en aktuel køber).
Du bestiller en vurdering på Kredskontoret, onsdage kl. 17-19.
Du skal udfylde og underskrive en ejererklæring. Du kan enten gøre det på
Kredskontoret, eller udfylde den på forhånd. Ejererklæringen ligger på kredsens
hjemmeside.
Hvis du har tegninger over bebyggelsen og/
eller fakturaer for køkken, bad/toilet og evt.
forbedringer, skal du tage dem med.
Vurderingen koster 400 kr., som du skal
betale ved bestillingen (kontant eller
mobilepay).
Hvis du har spørgsmål om vurderinger,
kan du skrive til:
vurdering@kolonihaveforbundet-oestjyllands-kreds.dk
Vurderingsudvalget

KREDSEN

Havepræmier 2019
Romaltparken:
- Ole Schants Andersen
- Britt Thomsen
- Ulrik Lundgaard og Jane Thomassen
- Finn Jensen
- Lise Pawelczyk
- Ruth og Gert Jensen
- Irma og Kristian T. Nielsen
- Poul Rasmussen
Bjergbyparken:
- Anny og Jacob Matz
- Else Juncher Pedersen
- Anne Grethe Vistisen
- Bente og Jørgen Sørensen
- Ibro Sadzak
- Ib Mortensen
- Johnni og Trine Laursen
Fjordglimt Hadsund:
- Lotte G. Larsen
- Tage og Kirsten Krogh
Vorupkærparken:
- Joan Lau
- Christina Jeppesen
- Åge Thomsen
- Bodil Høgstrup
- Poul Erik Jensen
Dronningborgparken:
- Birthe Nielsen
- Mona Bruun Christensen
- Lene Røjkjær
- Lars Clausen
- Erna Frandsen
- Anine Hviid

Vasen:
- Carsten Vammen
- Maria E. Jensen
- Hans Jørgen og Karin Thomassen
- Mita Kristensen
Venezuela:
- Lilla og Ole Lund Jensen
- Inge Margrethe Josephsen
- Linda Drotten
- Ingrid Mikkelsen
- Mads Riis og Anne Mette Nørby
- Mogens Møller og Lone Byrresen
- Jan Thomsen
Ulvehøj:
- Leo Dahl
- Ane Kirsten Larsen
- Henrik Thomassen
Vestre Enghave:
- Karen M. Pedersen
1. 
præmie for største græskar – Lotte
Larsen, Fjordglimt
2. præmie for græskar – Kirsten Bagge,
Dronningborg
1. præmie for højeste solsikke – Marianne
og Helge Andersen, Dronningborg
2. præmie for solsikke – Carl Pedersen,
Fjordglimt
Havekredsen takker for en rigtig hyggelig
aften med glade præmiemodtagere
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BJERGBYPARKEN
Så fik vi afsluttet sæson 2019. Det er nu
lidt vemodigt, nu det hele er pakket ned,
og så vide der er ½ år til, vi skal derud og
starte op igen.
Men omvendt er det hele så vådt og kedeligt.

Nu når der bliver lidt tørvejr, vil parkeringspladsen på gården blive udvidet, og der vil
blive lavet terrasse ved mødestedet.

Vi fik afholdt årets sidste fællesarbejde.
De fleste gik virkelig til den. Buskene rundt
om lege- og sportsplads blev slået ned,
der blev ryddet ud i rummet bag kontoret,
og ellers var der almindelig lugning og oprydning rundt omkring.

Vi vil ønske alle en rigtig glæde jul og et
lykkebringende nytår. Tak for mange
gode timer i 2019.

I samme weekend havde vi containere.
Igen blev de fuldstændige fyldte.
Det er så stor en succes, at vi gør det
samme næste år.
Der har været skrevet og snakket meget
om vejene hos os. Til det må jeg endnu
engang sige. KB kører ligeså snart det er
muligt. Men vejene skal altså være næsten tørre – og det har de jo stort set ikke
været de sidste 3 måneder. Hvilket vi som
bestyrelse jo ikke er herre over.
Alle skal også selv tage deres ½ af vejen
– det gælder hvad enten man bor på Porrevej, Sellerivej eller de andre veje.
Man er også velkommen til, at tage indkørslen nede ved Mariagervej osv.
Husk Bjergbyparken er et fælles ansvar!
Husk at sætte X i kalenderen til lørdag
den 25. januar kl. 13.00, hvor vi afholder generalforsamling i Fritidscentret,
Vestergade.
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Bestyrelsen takker for en god sæson.

Mange hilsener
fra Bestyrelsen i Bjergbyparken

Festudvalget Bjergbyparken
Festudvalget vil gerne informere om,
hvad vores fremtidige plan er, for de penge der kommer ind på børnelodder.
Planen er, at udvide legepladsen til en
med legetårn og rutsjebane, men da vi
ikke selv må opstille den, kræver det tilladelse og et godkendt firma til at lave det.
Det vil tage nogle år at spare op til dette.
Vi har i festudvalget valgt at afskaffe
børneturen, da vi mener at det er bedre
at holde fællesskabet i foreningen med 2
børnedage om året. Vi opfordrer børnefamilier til at tilmelde jeres børn, så vi kan
lave nogle gode dage i børnenes tegn.
Så derfor husk at støtte op om børnelodderne.
Mvh
Festudvalget i Bjergbyparken.

BJERGBYPARKEN
Vejene
Lige et lille surt opstød, fra Brian Porrevej 91
Vi klager tit over vores veje her i BBP. Vi
giver tit bestyrelsen skyld for vejenes tilstand, trods det, at det er kolonisternes
egen pligt at holde deres halvdel af vejen.
Jeg har tit hørt, at bestyrelsen gør for lidt
ud af vejene, jeg har sågar hørt, når vejene så er jævnet, at det er gjort forkert. Så
er det jo bare at jeg tænker, når folk nu er
så kloge på at holde vej, hvorfor gør de
det så ikke??
Vi er som kolonister kun forpligtiget til,
at holde vores egen del af vejen. Men
det er jo ikke forbudt, at hjælpe med naboens vej, eller genboens for den sags
skyld. Hvem ved, måske de så en dag tog
din halvdel, hvis du har glemt at leve op
til dine forpligtigelser. Det er heller ikke
forbudt, at hjælpe os selv, ved måske en
gang imellem, at give et lille nap med på
Stenagergårdsvej, fra asfalten og op til
portalen.
Der skal dog lyde en stor tak til dem, som
frivilligt har taget en tørn på det stykke
vej, samt til dem som husker at ordne
deres vej.

Jeg har læst på Facebook, at der åbenbart
ikke skulle være problemer i de andre haveforeninger, trods regn, oversvømmelse
osv, hvor må det være skønt for de bestyrelser, tænk at være bestyrelse i en haveforening, hvor kolonisterne overholder
deres forpligtigelser, det må være skønt.
Det burde vi også kunne.
Jeg har nu haft kolonihave i ca 11 år, i
de 11 år har jeg brugt max 1 til 2 spande
grus, så der behøver ikke ligge store bunker på hvert et hjørne. Der er et tykt lag
grus på vejene, som sagtens kan løsnes
og jævnes, det kræver blot en kultivator,
en rive og lidt tid, det burde enhver kunne
finde ud af. Hvis alle kolonister levede op
til deres forpligtigelser, overholdt regler
og vedtægter, ja så var der ikke de store
vejproblemer herude.
Husk vi alle kan stå i en situation, hvor
vi kan bruge en hjælpende hånd. Vi kan
heldigvis også være i den situation, hvor
vi kan tilbyde en hjælpende hånd. Dette
indlæg er fra mig som kolonist, ikke som
bestyrelsesmedlem.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en god jul og
et godt nyt år.
Mvh Brian Porrevej 91
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DRONNINGBORG
Dette er skrevet i begyndelsen af november, så når du læser dette, er sæsonen slut
og vi har lukket for vandet.
Hvis du ikke har gjort det, er det en god
ide at holde alle vandhaner åbne i vintersæsonen.
Bommen er lukket. Der er et opslag i opslagsskabet, om hvem du skal henvende
dig til, hvis du vil have bommen åbnet.
Kørsel på vejene
I vintersæsonen og også i begyndelsen af
foråret kan vejene være bløde.
Derfor vil vi normalt ikke have store lastbiler/traktorer med ladvogn til at køre på
vejene. Men det afhænger selvfølgelig af
en konkret vurdering, som bestyrelsen
foretager.

Hvis vejene bliver kørt op af køretøjer, som
du har ansvaret for, er det selvfølgelig dig,
der skal sørge for at de bliver ordnet.
Kollektiv forsikring
Dronningborgparken er med i den kollektive forsikring, som Kolonihaveforbundet
tilbyder i samarbejde med Alm. Brand.
Du kan også være med. Du kan enten tegne en fuld forsikring, eller nøjes med en
brandforsikring.
Der hænger et opslag med information
om forsikringen i skabet i haveforeningen.
Du kan også ringe eller skrive til Steen
Nielsen (tlf.:2989 1848,
e-mail:steen.nielsen4@skolekom.dk)

DAN SK ER N ES FOR ET R U KN E BA N K

TAK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.

Østervold 18 | 9800 Randers C
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Voxmeter, januar 2019

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

DRONNINGBORG
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling
onsdag 5/2 2020, kl. 18.00, i beboerhuset
Stadfeldtsvej 2, med følgende foreløbige
dagsorden (endelig dagsorden i næste nr.):
Velkomst
Pkt. 1. Valg af dirigent + referent
Pkt. 2. Navneopråb (havelejere).
Pkt. 3. Formandens beretning.
Pkt. 4. Regnskab for lotteri.
Pkt. 5. Foreningens regnskab
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7. Valg af formand.
Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Pkt. 10. Valg af revisor.
Pkt. 11. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling.

FJORDGLIMT
Nyt fra Fjordglimt
Den første november var der præmieuddeling i kredsen; I år var der præmie til
have nr. 2 v/Tage & Kirsten og præmie til
have nr. 8 v/Lotte. Desuden var der præmie i græskarkonkurrencen til have nr. 8
v/Lotte, og præmie i solsikkekonkurrencen til have nr. 20 v/Carl & Anna Marie.
Havesæsonen for i år er nu vel overstået,
og der har været god opbakning til de par
arrangementer, der har været; herfra en
tak til festudvalget og til dem der stiller
op, når festteltet skal rejses.
Der er kommet nye medlemmer i have
nr.12 (Lotte & Kjeld Jellesen) og i have nr.
30 (Christian & Nina Andersen) velkommen til dem herfra.

Afsluttende bemærkninger
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 22. januar 2020.
Du kan lægge dem i brevkassen ved opslagsskabet, sende en e-mail (steen.
nielsen4@skolekom.dk), eller sende dem
til/lægge dem i brevkassen hos:
Peter Tvernik, Scandiagade 1, st. tv., 8930
Randers NØ

Tirsdag d.25/02/2020 kl.19 er der generalforsamling i Kulturcentret.

Tak for sæsonen
Bestyrelsen siger tak til lejerne for en
stort set stille og rolig sæson.
Også en tak for at Dronningborgparken
bliver holdt så pænt.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et
godt nytår!
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne: Steen Nielsen

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul
og et godt nytår.
På best.vegne:
Carl Pedersen

Dagsorden iflg. vedtægter, dog udgår
punkterne ang. kasserer & revisor da
disse poster varetages af kredsen.
Forslag til dagsordenen modtages senest: 11/02/2020 (se adresse i Have Nyt)
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ROMALTPARKEN
Kære medlem
Vintertiden er vi havefolks hyggetid. Det
er her vi planlægger vores næste havesæson. Hvad skal plantes/bygges/ordnes? Som vi, er vores haver også gået i
”hi”, men derfor skal vi alligevel holde øje
– se til vores huse, se til at alt er sådan
som det skal være. Sikre at storme ikke
har ødelagt vores tage m.m., at ubudne
gæster ikke har været på spil.
Præmie-overrækkelse
Vi havde 8 haver, som fik præmie for deres haver i år. Det var Ole og Ester (RV6)
Britt (RV22), Ulrik og Jane (RV26), Ruth
og Gert (RV62), Jane og Kristian (RV 38),
Poul RV32), Finn (RH61) og Lise (RH79).
Præmieoverrækkelse skete vanen tro i
Fritidscentret. Billeder fra arrangementet
kan ses på vores hjemmeside. I vores opslagstavle er billede af de stolte haveejere.
Et stort og velfortjent TILLYKKE til dem.
Vores veje – nye tiltag
I september fik vi 72 m3 beton-mix på vores store veje. Desværre var dette ikke renset, således som det burde. Medlemmer
har gjort et stort arbejde med at opsamle
diverse affald – plast m.m. Vi har haft Randers Kommunes Miljøforvaltning til at bese
vejene og de finder at vejene er okay efter
vores opsamling. Vores leverandør har beklaget vores gener meget og vi har IKKE
betalt for den leverede beton-mix.
Benton-mix på vores veje har vist sig at
være et godt underlag og vi vil fortsætte
med at benytte dette materiale – dog vil
leverandør og os sikre os, at det er 100 %
renset inden det udlægges.
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Et medlem har gjort opmærksom på, at
det ikke var fair at sidevejene selv skulle
betale ny belægning af vejene.
Det har ikke været muligt at finde nogen
medlemsbeslutning i de gamle referater
for dette og bestyrelsen besluttede derfor at give medlemmet medhold. Der er
efterfølgende blevet afholdt vejmøder
(for sidevejene) og fremover er det sådan, at belægning af sideveje betales af
foreningen – drejer det sig om anden belægning end sand, stabilgrus, beton-mix,
betaler medlemmer selv prisforskellen
pr. m3 for det materiale de vælger.
Vi minder om at vores medlemmer på
sideveje, Kristrup Engvej, Romaltparken
Vest og Øst om at de, ifølge vores ordensregler, selv skal holde vejene uden
foran deres have – udbedre eventuelle
huller. Der er stabilgrus/betonmix på trailerpladsen, som gratis kan afhentes og
benyttes til dette. Har bestyrelsen ressourcer til at hjælpe med at vedligeholde
vejene vil dette blive gjort.
De store veje vil fremover blive høvlet/
vedligeholdt af Borup Maskinstation. Dette for at sikre en korrekt vedligeholdelse.
Vores traktor og plæneklipper
Vores traktor har desværre ikke været til
videre gavn de sidste par år. Det meste af tiden i vores regi har den været i stykker. Traktoren er derfor blevet solgt. Der vil IKKE blive
indkøbt ny traktor, dog vil vi søge at finde et
alternativ - eventuelt sikre at vores plæneklipper fremover kan benyttes til andet end
at slå vores græs, da vi i den daglige vedligeholdelse har brug for at kunne transportere
affald, sand, stabilgrus, rense veje etc.

ROMALTPARKEN
Vores kontor
Der er ikke kontortid om lørdagen uden
for sæsonen.
Har du spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes via e-mail bestyrelsen@romaltparken.dk eller telefon 2085 4350.
Vores fælles-toilet er åbent i
vintersæsonen.

tes sider/overdækning til at give læ ved
arrangementer. Vi har endvidere aftalt at
det IKKE er tilladt at opsætte borde/stole
foran kiosken, da området her skal benyttes til vareudstilling, skiltning, cykel
parkering etc. Endvidere skal køkkenet
og butikken gøres mere funktionelt.

Vores Kiosk og kiosk-område
Vi har indgået ny 5-årig kontrakt med
Giau og Wu.

Sæsonslut 2019 og start 2020
Lørdag, den 26. oktober fik vi uden problemer lukket vandforsyningen til haverne. Nu er det op til Jer medlemmer at
sikre, at vandet i jeres vandrør og vandur
kommer væk. De af jer medlemmer, som
har en sideventil bør huske at lukke vandet ud af rørene. Kontakt eventuelt vores
kontor, hvis I ønsker hjælp hertil.

Dette har været muligt fordi vi har lovet,
at hjælpe til at kioskdriften bliver bedre.
Vi har derfor påbegyndt en opsætning
af en pergola på området imellem kioskbygningen og ”gas-rummet”. Denne
bliver udført således, at der kan opsæt-

Afslutningen gav et par hyggelige timer.
Tak til Jer som var med. Vi ses forhåbentligt alle den 28. marts 2020, hvor vi starter vores nye sæson med vandåbning kl.
10 (hvis vejret tillader det) og hygge på
plænen kl. 11.

Trailerplads - Leje for 2020 kr. 100,00,
skal betales til vores kontor senest 1.
april 2020.
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ROMALTPARKEN
Generalforsamling/medlemsmøde
Vi mødes kl. 12 i fritidscentret lørdag,
den 15. februar 2020, hvor der bydes på
smørrebrød. Selve generalforsamlingen
starter kl. 13.00. Dagsorden fremgår af
indlæg her i bladet. På mødet skal vælges
medlemmer til bestyrelsen og festudvalget. Der skal også vælges repræsentanter
til repræsentantskabsmødet. Det er på
dette møde, at du skal melde dig til, hvis
du vil være med. Kontakt eventuelt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål herom.
Du kan komme med ændringer/forslag
til vores ordensregler – send dem senest
den 10. februar 2020 til bestyrelsen.
Ting, som du ønsker medtaget/ændret.

Dette forslag skal sendes til bestyrelsen.
Dit forslag skal du selv fremlægge på
mødet og forslaget vil herefter komme
til afstemning blandt vores medlemmer.
Nedenfor dagsorden for mødet:
Ordinær generalforsamling H/F Romaltparken: den lørdag, den 15. februar 2020,
kl. 13.00 Fritidscenteret, Vestergade 15
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
3. Formandens beretning.
4. Regnskab Haveforeningen
5. Beretning og Regnskab Festudvalget
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen - Valg af 2 bestyrel-

BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå
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DØRER & VINDUER MM.

mail: jens@bygbrugt.dk
www. bygbrugt.dk

ROMALTPARKEN
sesmedlemmer (for 2 år):
Allan (RV 5)og Kim (RØ 24) er på valg –
begge modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg til festudvalget.
10. Valg af delegerede og suppleanter til
Kredsrepræsentantskabsmødet.
11. Eventuelt.
Til slut
Vi i bestyrelsen siger tak for hjælp, gode
idéer, ris og ros igennem sæsonen. Vi
ønsker Jer alle en dejlig Jul og et lykkebringende Nyt År.
Venligst
Bestyrelsen

Altid med gode priser...
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T
A

10-15

KL.

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk

www.vorupgruppen.dk
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ULVEHØJ
I dag er der kun 4 grader i haverne vinteren
er så småt ved at sænke sig over kolonien.
Et lille tilbageblik på havesæsonen 2019
Vi har i og for sig oplevet en sommer, der
klima- og vejrmæssigt har budt på lidt af
hvert. Vi har haft tørvejr og regnvejr skiftevis i løbet af sommeren. Vi hører ofte
om stadig stigende gennemsnits temperaturer og nedbørsmænger. I vores
koloni har vi især bemærket de stigende
nedbørsmængder. Kolonien er beliggende
i skrånende terræn, og særligt de lavest
beliggende haver har mærket de stigende
regnmængder. Vi må i de kommende sæsoner arbejde på at formindske generne
især i de lavest beliggende haver.
Vi har afholdt fællesarbejde 3 gange i løbet af sommeren. Der har været et flot
fremmøde hver gang, dog er der stadig
nogle få, der ikke har deltaget. De vil så
komme til at bidrage med en bod.
Vi har afholdt vores sommerfest den
21. september, der var mødt en pæn flok
kolonister op, men der var da plads til
mange flere.
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Formand Kai er i løbet af sommeren blevet medlem af Østjyllandskredsen, hvor
han var valgt som suppleant. Så han er nu
blevet gjort til en travl mand.
Vi har søndag den 27. oktober lukket for
vandet til haverne, og dermed markeret
afslutningen på havesæsonen. Uventet
mange var mødt op til begivenheden lige
en tak til de fremmødte.
Det næste der sker i vores kolonihaveforening er afholdelse af vores ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag
den 4. februar 2020, kl. 17.00 på Kredskontoret Vestergade 48, 8900 Randers.
Alle i haveforeningen Ulvehøj ønskes
hermed en rigtig god jul og et godt nytår.
På vegne af bestyrelsen
Erling

VESTRE ENGHAVE
Det er ved at være slut på en lidt våd
sommer, som har været en udfordring
for nogle med vand i haverne, men alligevel har vi haft mange der har været der.
Vi skal byde velkommen til de nye i 21D
Naile Hasalli og hendes mand, håber de
vil falde til og blive en del af os.
Der er sket en del siden sidst. Vi har fået
vores container næsten færdig og tusind
tak til dem der tog en ekstra tørn for at få
tag på, selvom de selv var pressede med
deres eget. Håber vi kan hjælpe dem en
anden gang.
Det næste der står på programmet er vores generalforsamling der holdes den 3.
februar kl. 17,00 på kredskontoret i Vestergade 48, og som jeg håber at alle vil
komme med til.
DAGSORDEN
Velkomst
Valg af dirigent og referent
Stemmeberettigede tælles
Nedsættelse af stemmeudvalg
Formandens beretning

Regnskab
Valg af bestyrelse – Anette og Robert går af
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Valg af delegerede til kredsrep. møde
Valg af suppleanter til kredsrep. møde
Eventuelt
Vi åbner for vandet igen den 29. marts kl.
11,00, hvis vejret tillader det og husk der er
mødepligt eller få en anden til at komme.
Snak med bestyrelsen, ellers giver det en
bod på 200,00 kr.
Vi i bestyrelsen ønsker alle en god vinter,
en god jul samt et godt nytår og håber vi
ses til generalforsamlingen
Anette, Robert og Jytte

HAVE NYT | 15

VASEN
Så er der blevet lukket ned for i år og vi
vil gerne sige tak for denne sæson trods
regnen, vi ser frem til en ny dejlig sæson
Vi åbner for vandet søndag d. 29 marts kl.
11,00 det er vigtigt at man er der og ser
om der er en vandsprængning og man får
lukket for sine vandhaner.
Kæderne til vejene bliver taget af senest
kl. 11,00
Der bliver holdt generalforsamling lørdag
d. 1. februar 2020 kl. 13 i fritidscenteret.
Vores opslagstavler er ikke i for god stand
mere, så de vil blive pillet ned i løbet af
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vinteren og der vil blive lavet nogle nye og
skulle gerne være klar til den nye sæson.
Der er blevet bygget et halvtag på siden
af garagen på festpladsen og en stor tak
til Søren Rask for det flotte arbejde.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle
Bestyrelsen
Charlotte og jeg vil arbejde lidt på at få
skrevet noget historie om Vasen fra den
startede og til nu på Vores hjemmeside
så hvis der er nogle der har noget historie, billeder, datoer eller andet vil jeg gerne
høre fra jer.
Hilsen Morten 4051 6973

VENEZUELA
I dette indlæg af havenyt er det vigtigt
man får noteret datoen for den kommende generalforsamling i den havekoloni man har hjemme i. Det, der er så
vigtigt, ved at deltage i generalforsamlingen, er, at man viser en interesse for,
hvem der er i bestyrelses sammenhæng,
hvem der er på valg, og hvem der stiller
op til valg (måske jer selv). Det, der også
er vigtigt, er, at på generalforsamlingen
kan man blive hørt, hvis man har noget
på hjerte. Gerne noget der er gavnligt for
foreningens virke, gode ideer og andet
der er vedkommende. Husk at indkomne forslag skal afleveres til formanden
(Annette Christensen anc@tradium.dk)
senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes. Alternativt til sekretær Gunnar
Vitting gunnarvitting@outlook.com.
Dagsorden og indkomne forslag kommer i vores opslagstavle i Venezuela til
gennemsyn.
Venezuela havekoloni holder sin generalforsamling d. 11.1. 2020 i Remisen`s
store sal, på J.V. Martins plads som
sædvanligt klokken 13.00. Foreningen er
vært ved en øl/ vand og kaffe / the og et
par stykker mad.
Der bliver et skifte i formandsstolen
til den kommende generalforsamling,
da jeg ikke fortsætter som formand i
bestyrelsen, jeg ønsker heller ikke at
sidde med i bestyrelsen fortsat, da det
griber for meget ind i min tilværelse på
en negativ måde. Jeg har fået en del
skulderklap og tilkendegivelser for min

indsats, og det er jeg dybt taknemmelig
for, tak for det. Og når det er sagt, har
jeg også fået en del hug og oplevelser af
at ikke være dygtig nok til hvervet. Det
har jeg taget til efterretning, og vælger
således at trække mig tilbage, og bare
være et ganske almindeligt medlem af
haveforeningen Venezuela.
Nu skal jeg ikke hælde mere vand ud af
ørerne i dette nummer af Havenyt, men
berette lidt om den sidste tids fællesarbejder, og vejvedligehold og havevandring
her sidste gang.
Der må ikke herske tvivl om den effektive indsats fra de mange frivillige kolonister, der trofast møder op og giver et
nap med vores fællesområder. Det er så
flot og godt, når I kommer og tager fat,
tak for det. De synlige resultater taler for
sig selv, teltet på festpladsen blev vasket
rent og pakket sammen til næste år. Der
skal der igen festes i kolonien, i det skønne telt, der har været meget benyttet i
sæsonen 2019. Legepladsens redskaber
er blevet frisket op med maling, og festpladsen er blevet omkranset af et solidt
plankeværk, der oveni købet er malet
i den flotte svensk røde som resten af
træværket i kioskområdet.
Godt arbejde kan jeg kun sige!!
Vores veje er blevet vedligeholdt af Randers kommune i denne sæson, det er bestyrelsens beslutning at bruge de penge
på det, der har været nødvendigt. Vi har
naturligvis betalt for den ekstra ydelse
der har været på vores sideveje, kom-
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VENEZUELA
munen vedligeholder kun Bådevænget
og Baronessevejen, for gennemkørsel og
redningsveje. Vi mener i bestyrelsen, de
penge er givet godt ud, og det bliver sikkert gentaget i 2020.
Det sidste hække eftersyn i oktober blev
klaret, over 20 skulle have en besked om
hække med for megen højde på. Sørg så
vidt muligt for at holde en max højde på
1,80 meter, så undgår vi det kommer til at
ligne et lukket land. Vi opfordrer til at overholde de regler der står i vores ordensregler, så undgår man også de gule kort.
I september måned havde vi et fælles
event i kiosken med ølsmagning fra Randers Bryghus, en god ide der fik mange til
at møde op og smage de stærke øl, med
både lakrids og røg og chili. Jeg håber der
bliver mere af den slags tiltag, der fremmer fællesskabet.
Vu sørgede godt for de mange fremmødte
havemedlemmer til kioskens afslutning,
der var mange lækre retter som sædvanligt. Min egen absolutte favorit er den
skønne hønsekødsuppe med asparges,
uha det er godt.
Vandet er lukket for nu. Husk at tømme jeres systemer, åben for hanerne,
så undgår man kedelige udgifter på
sprængte vandinstallationer og rør.

Solsikke og græskar konkurrence er
afgjort, og de haver der har fået havepræmier i år, har været til præmie overrækkelse i Fritidscentret i starten af
November, som er en hyggelig aften i
andre havemenneskers selskab.
Til info om vores kioskmand Vu, så er han
klar på sæson 2020, det er rigtigt dejligt
Vu og familie påtager sig arbejdet med
at mætte vores maver og slukke vores
tørst. Stort tak til dem.
En anden ting bestyrelsen har truffet
beslutning om, er at få søgt midler, til en
opgradering af vores legeplads, det forsøges at kontakte nogle firmaer og fonde
i den anledning. Alternativt at bruge nogle penge fra festudvalgskontoen, der ikke
er så ringe kørende i 2019, der er blevet
et pænt overskud til dato.
Endvidere bliver der investeret i en ny varmepumpe i kiosken( under taget) som en
ny opsætning i marts 2020. Det håber vi
falder i god jord, den gamle maskine var et
sponsorat, og den kan ikke mere, og det
kan ikke betale sig at reparere på den.
Jeg vil takke af for nu, vi ses til generalforsamlingen i Remisen 2020.
Tak for 2019, tak for en god sæson og
glædelig jul og godt nytå.
Mvh. Annette
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VENEZUELA

Haveforeningen Venezuela Dagsorden
Generalforsamling lørdag den 11. januar 2020 kl. 13 i Remisen
J.V. Martins Plads 3, 8900 Randers C
VELKOMST
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. Regnskabet fremlægges
7. Indkomne forslag
PAUSE m. kaffe og franskbrød.
8. Valg af formand ( Annette ønsker ikke genvalg)
9.	Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Aase Jensen, Frank Petersen
og Paul Ditlefsen (alle ønsker genvalg)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet
21.3.2020 i Fritidscentret
12.	Valg af 6 suppleanter til Kredsrepræsentantskabsmødet
13. Festudvalgets regnskab 		
14. Valg til festudvalget
15. Udpegning af hjælpere til festudvalget
16. Valg af revisor til festudvalget
17. Valg af revisorsuppleant til festudvalget
18. Eventuelt (bemærk at der ikke kan besluttes noget under dette punkt)
MVH. Bestyrelsen
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VORUPKÆRPARKEN
Når dette blad udkommer, er vandet
lukket, og endnu en dejlig havesæson
er slut. Nu er det vinter, og vi skal nyde
de mørke aftener med levende lys og
julehygge i vores hjem.
Siden sidste nummer af Have Nyt har
der været en del aktiviteter i vores haveforening.
Flisebelægning på sti ved boldbanen
Lørdag d. 7. september stillede en
håndfuld frivillige op til at hjælpe med
at køre grus på stien fra toiletterne
langs boldbanen.
Resultatet blev rigtig fint, så der nu er klar
til at blive lagt fliser til foråret. Bestyrelsen takker alle fremmødte for indsatsen.
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Plantebytteweekend
d. 21. og 22. september
Til plantebyttearrangementet var der tre
haver, som havde stillet planter til rådighed, og disse blev meget hurtigt plantet i
nye haver. Det er muligt, at det har været
lidt for tidligt på året til plantebytning, da
mange stauder ikke kan deles endnu, så
til næste år vil aktiviteten forsøges igen i
oktober i stedet.
Fællessang og spisning d. 28. september
Ved fyraftenstid mødtes ca. 20 kolonister
i Smut Ind til en hyggelig times fællessang
og småsnak. Vorupkærparkens sanghæfte blev udvidet med nogle efterårssange,
og derefter var der servering af Bodils
hjemmelavede frikadeller og hjemmelavet
kartoffelsalat.

VORUPKÆRPARKEN

Græskar- og solsikkekonkurrence
I år var der desværre ikke nogen tilmeldinger til græskarkonkurrencen, men Rikke
fra Myntekæret 3 vandt med et mulehår
på 0,5 cm med denne flotte solsikke.
Rikke har modtaget et gavekort på 200 kr.
til XL-Byg. Tillykke!
Generalforsamling 2020
Hermed følger dagsorden til generalforsamlingen d. 8. februar kl. 13.00 i
Fritidscentret, Vestergade 15
Dagsorden
1.	
Ved ankomst registreres de deltagende haver.
2. Velkomst

3. Valg af dirigent+referent
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af årsregnskab 2019
7. Indkomne forslag
8.	
Valg af bestyrelsesformand Knud
Vissing genopstiller
1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
2. Jan Larsen genopstiller
3. Jesper Jensen opstiller
4. Valg af to suppleanter
5. Lasse genopstiller
6. Nyvalg
7.	
Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde
8. Eventuelt
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VESTRE ENGHAVE
Generalforsamlingen er det forum, hvor
alle har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, så bestyrelsen håber, at
rigtig mange havelejere har lyst og tid til
at deltage.
Når det formelle er overstået, vil der være
servering af kaffe og hjemmebagt kage.
Tak for denne sæson
Der har været rigtig godt fremmøde til fællesarbejde hele sæsonen, og det har været
dejligt at se den fælles interesse i at holde
koloniens fællesarealer præsentable.
Nu går vi alle i hi og glæder os til foråret
og vandet kommer igen lørdag d. 28.
marts 2020 kl. 11.
God jul og godt nytår
Bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk
Vasen: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40433516
pogl@youmail.dk
Venezuela: Annette Christensen,
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk
Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf.: 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
Vestre Enghave: Jytte Altenburg
Tlf. 21 59 63 62
jyttealtenburg@hotmail.com
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf.: 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk
Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com
Oasen, Grenå: Käthe Krogh
Aug. Kroghsvej 81, 8500 Grenå
Tlf. 22 13 02 77

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundetoestjyllands-kreds.dk
Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv.
Tlf.: 40 43 35 16
Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-19
Tlf.: kontortiden: 86 42 95 22
koloniranders@mail.dk
Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf.: 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
Kasserer:
Bitten Christensen
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48
Bestyrelsesmedlemmer:
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B
Jan E. Stork - B
Inger Knudsen - R
Havekonsulent
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com
Tryk: BUCHS AS

ØSTJYLLANDS KREDS
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