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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING 
Ændring af navn eller adresse skal ske 
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger 
efter ændring, meget gerne før. Skriv fra 
hvilken dato ændringen gælder og oplys i 
hvilken haveforening du er medlem.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2020 ca.

Nr. 5 06/05 1. juni 2020

Nr. 6 01/07 1. august 2020

Nr. 7 12/08 1. sept. 2020

Nr. 8 04/11 1. dec 2020

Du skal også oplyse vejnavn og havenum-
mer i foreningen. Du kan vælge at sende 
det på mail: koloniranders@mail.dk eller 
du kan lægge en seddel med oplysnin-
gerne i vores postkasse Vestergade 48. 

Foreninger i Hadsund og Grenå melder 
ændringerne til deres respektive besty-
relser som så sender videre til kredskon-
toret.

Hvis du ikke melder ændringerne inden 
ovennævnte frist skal du betale et gebyr 
på kr. 150 – som skrives på næste op-
krævning for haveleje.

VURDERINGER

Vi vurderer normalt den sidste mandag 
i måneden

Det sker på følgende datoer i første halvår 
af 2020:
Mandag 25/5 
(sidste frist for bestilling, onsdag 20/5)
Mandag 29/6 
(sidste frist for bestilling, onsdag 24/6)
Vi vurderer normalt ikke i juli.
Herudover vurderer vi, hvis det er meget 
vigtigt, f.eks. ved dødsfald og fraflytning 
fra kommunen.

Det første du skal gøre, er at udfylde og 
underskrive en ejererklæring. Du kan en-
ten gør det på Kredskontoret, eller udfylde 
den på forhånd. 

Ejererklæringen ligger på kredsens hjem-
meside. Hvis du har udfyldt den på for-
hånd, kan du enten komme ind på kreds-
kontoret med ejererklæringen, eller du 
kan sende den til/lægge den i kredskon-
torets postkasse.

Hvis du har tegninger over bebyggel-
sen og/eller fakturaer for køkken, bad/
toilet og evt. forbedringer, skal du sende 
dem med eller tage dem med. Hvis du har 
spørgsmål, skriv til: vurdering
@kolonihaveforbundetoestjylland.dk

Vurderingen koster 400 kr., som du skal 
betale ved bestillingen (kontant eller mo-
bilepay: 464511).
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KREDSEN

CORONA
Som alle jo nok ved har hele landet en pan-
demi og det medfører nogle ændringer i 
dagligdagen. Det gør det også for kredsen. 
Kredskontoret er derfor lukket indtil vide-
re. Det betyder at man ikke som førhen 
bare kan møde på kredskontoret en ons-
dag aften og få det ordnet. Hvis man skal 
sælge/købe kan man ringe eller maile til 
Per Sørensen eller Gunnar Vitting for af-
tale om mødetidspunkt. Telefon numre og 
mailadresser står forneden i dette indlæg. 
 På den måde kan vi sørge for at vi ikke er 
for mange på kontoret når aftalerne un-
derskrives.

Når man kommer til kontoret på aftalte 
tidspunkt er døren låst, bank på ruden så 
åbner vi. Man kan også få behandlet byg-
geansøgninger, disse vil blive behandlet 
på onsdags aftener da det kræver at 2 

medlemmer af byggeudvalget er til stede. 
Men man skal ringe/skrive alligevel så vi 
kan aftale tidspunkt på aftenen mellem 
17.00 – 19-00.

Der er ingen der ved hvornår vi får nor-
male åbningstider igen, men vi vil selvføl-
gelig oplyse her i bladet og på kredsens 
hjemmeside når det sker. Og selvfølgelig 
til bestyrelserne. Hold dig orienteret på 
kredsens hjemmeside for nye tiltag eller 
lempelser i de bestående, hjemmesidens
adresse er
https://www.kolonihaveforbundet- 
oestjyllands-kreds.dk/

Per Sørensen tlf. 40433516 
pogl@youmail.dk

Gunnar Vitting tlf. 53297874 
gunnarvitting@outlook.com 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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KREDSEN

BYGGEANSØGNINGER
Vi har før skrevet om mangelfulde bygge-
tegninger, nu prøver vi gen:

Vi får byggeansøgninger og byggetegnin-
ger ind til byggeudvalget som vi desvær-
re ikke kan behandles. De er nogle gange 
komplet uforståelige. De er ”kradset” ned 
på et stykke papir uden angivelse af mål 
eller hvad der egentlig skal bygges eller 
bygges til. 

Så fremover: Vil i være venlige at læse 
byggereglementet INDEN i laver tegnin-
gerne. Det er ikke sikkert at i skal bruge 
alle punkter i reglementet, men dem i skal 
bruge i det enkelte tilfælde står i regle-
mentet. 

Vær venlig at sørge for at alle mål er på 
tegningen, også dem til skelgrænse, skriv 
hvilke materialer der bruge, og prøv så lige 
at bruge en lineal eller andet når i tegner. 
En del medlemmer vælger at indsende 
tegninger på byggeriet gennem bestyrel-
sen i haveforeningen og det dur ikke. Kom 
selv med tegningerne, det sker at vi for at 
forstå tegningerne har spørgsmål om det 
og det er du da selv den
bedste til at svare på.

Det hus eller andet du vil bygge skal da 
formentlig holde længe i din have, så der-
for kan du da også kun være interesseret 
i at det kan godkendes som godt byggeri 
når der er kontrolopmåling efter 1 år eller 
når byggeriet er færdigt.

OG SÅ LIGE EN KEDELIG TING
Byggeudvalget har flere gange i 2019 væ-
ret kaldt ud til besigtigelse hos havemed-
lemmer der uretmæssigt har ” tilranet” 
sig jord der ikke tilhører dem, nogle gange 
endda ikke tilhører kolonien.

Det være sig privat eller kommunal jord 
som der ikke betales leje for. Vi har her i 
2020 allerede været kaldt ud 2 gange. Det 
er 2 gange for meget. Så derfor håber vi på 
at det er de 2 eneste gange og dermed de 
sidste det er sket. Når der skal laves noget 
på din parcel og du er i tvivl om hvorvidt 
det kan lade sig gøre, så spørg havefor-
eningsbestyrelsen.

Det er jo en ganske alvorlig sag at benytte 
et område som ikke tilhører dig selv eller 
kolonien.

Venlig hilsen
Byggeudvalget, Østjyllands kreds. 
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DRONNINGBORGPARKEN

PINSEARRANGEMENT
Hvis det er muligt, vil vi som sædvanligt 
holde en sammenkomst pinsemorgen.
I år bliver det søndag den 31. maj, kl. 9.00
Der kommer et opslag i skabet.

Regler for fællesarbejdet
Der er fællesarbejde hver uge, hvor vi gør 
rent m.v. ved ”Hyggekrogen” og på par-
keringspladserne. Du deltager to gange i 
hver sæson.

Arbejdet varer ca. 1½ time (evt. pause 
ikke medregnet), afhængigt af hvor me-
get der skal gøres.

Husk! at ”fællesarbejde” betyder, at in-
gen er færdige før alle er det. 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 
Steen Nielsen (tlf.: 29 89 18 48), så tidligt 
som muligt, så får du et andet tidspunkt.
Hvis du bliver væk uden afbud, koster det 
500 kr.

Solsikke/græskar konkurrence
Vi har også i år en konkurrence.
Der var ikke ret mange deltagere sidste 
år. Vi håber på flere i år. Der kommer et 
opslag i skabet.

Loppemarked
Loppemarkedet er foreløbig udskudt til 
midt i august. Nærmere besked i juni-
nummeret.

Brevkasser
Der er mange der har fået brevkasser.
Alligevel vil vi igen i år opfordre til, at de 
sidste 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 bliver ”Havenyt” omdelt i ha-
verne, fra maj til september, for at spare 
porto.

Breve om bod og andre private ting, vil vi 
stadig sende med posten eller e-mail.

Parkering af trailere
Vi har etableret 6 parkeringspladser til 
trailere på den nye parkeringsplads.

Du kan leje en plads for 100 kr. pr. sæson.
Du skal henvende dig til Steen Nielsen 
(tlf.: 29 89 18 48), hvis du er interesseret.

Opslagsskabet
Det er vigtigt at I holder jer løbende op-
dateret med meddelelserne i skabet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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FJORDGLIMT

I disse coronatider kan vi desværre ikke 
forsvare at samle medlemmerne i vores 
festtelt. Derfor aflyses Pinsemorgen og 
Sct. Hans aften. Vi må så se, om der på 
et senere tidspunkt evt. kan holdes en 
høstfest.

På dagen, hvor der skulle åbnes for vand, 
var der desværre flere end sædvanligt, 
der ikke havde monteret vandur, det må 
kunne gøres bedre.

I øvrigt vil det være en god ide at afdække 
vanduret, da det med tiden bliver så mat, 
at det ikke kan aflæses og derfor må ud-
skiftes.

Alle ønskes en god sommer.

På best. vegne
Carl Pedersen

Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48 
eller besøg al-bank.dk/bedstebank 

DANSKERNES FORETRUKNE

Voxmeter, januar 2020

Østervold 18  |  randers@al-bank.dk
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ROMALTPARKEN 

Hej alle medlemmer 
Vores sæsonstart den 28. marts, har – 
(pga. corona-smitte-fare) - været me-
get anderledes end tidligere år, hvor det 
har været praksis at vandåbning og sæ-
sonstart fulgtes ad. Risikoen for Coro-
na-smitte medførte at vi i bestyrelsen 
traf beslutninger som gjorde/medførte 
at vi:

Af hensyn til vores medlemmers trivsel, 
besluttede at åbne for vandet allerede 
den 21. marts, hvilket vi fandt muligt, 
da det ikke kunne dokumenteres at åb-
ning/lukning for vand skulle ske sam-
tidig med sæsonstart/-slut. Desuden 
besluttede vi at undlade at arrangere 
fælles-kom-sammen som vanligt, lør-
dag den 28. marts, hvor have-sæsonen 
startede. 

Vores medlemmer blev orienteret via 
sms med 4 dages varsel om ny dato for 
vandåbning. Alle medlemmer blev samti-
digt tilbudt hjælp mht. tjek af om stop-
haner var lukket. 

(Østjyllands Kreds bestyrelse blev taget 
med på råd vedrørende vores beslutning 
mht. at åbne for vandet, men den påbød 
os undlade at åbne for vandet, dels for-
di Randers Kommunen havde sagt NEJ 
til dette og dels fordi Østjyllands Kreds 
fandt at det ikke var forsvarligt/nødven-
digt for vores medlemmer)

Derudover besluttede vi også, at vo-
res deltagelse i det planlagte kreds-
repræsentantskabsmøde blev aflyst. 

Alle kredsrepræsentanter blev ligeledes 
orienteret via sms om vores beslutning 
- dette skete samme aften som vores 
statsminister startede nedlukningen af 
Danmark. 

(Vores besked til vores medlemmer mht. 
ikke at deltage i repræsentantskab mø-
det, blev udsendt selvom Østjyllands 
Kreds bestyrelse samme aften, havde 
besluttet at afvente situationen før en 
eventuel anden beslutning kunne/burde 
træffes). 

Fællesarbejde
På grund af risiko for corona smitte er al 
fællesarbejde/-møder indtil videre aflyst 
i denne sæson. 

Har du tid/lyst til at hjælpe os i bestyrel-
sen med at holde vores grønne områder 
er du mere end velkommen eller ønsker 
du et møde: Kontakt gerne vores kontor 
via tlf. 2085 4350 herom. 

Købmand
Vores købmand/kiosk har åbent i sæso-
nen og i bedes støtte op omkring forret-
ningen. Take-Away kan bestilles via tele-
fon: 20 64 96 19.

Vores renovering af butik og køkken er nu 
afsluttet og vi siger tak, tak til alle som har 
bidraget, dels som sponsor med penge, 
arbejdskraft og materialer. Officiel åbning 
vil ske, når vi igen kan samles i ”flok”.  Vis 
hensyn når du færdes i og omkring kio-
sken – hold corona-reglerne – pas godt 
på dig og de som færdes i din nærhed.
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ROMALTPARKEN 

Adfærd naboer/medlemmer imellem
Desværre må vi nu gentage: Vi skal alle 
være her, behandle hinanden ordentligt, 
vise hensyn - til mennesker og dyr – sto-
re, som små.

Desværre er gårdens heste og ryttere 
igen blevet generet/chikaneret på det 
groveste – 2. gang på kun 10 dage!

Sidste gang med risiko for skader for 
både heste og ryttere – hvilket blev be-
mærket og omgående blev påtalt af et 
bestyrelsesmedlem.

Vi skal gentage at: Gården og dens he-
ste er et positivt islæt i vores forening, 
at alle – også heste – må bevæge sig/gå 

på vores fællesarealer. Fællesarealer er 
al jord/græs udenfor havelodderne hæk. 

Vis hensyn, kør forsigtigt, giv plads når du 
der er levende væsener i din nærhed – det 
være sig to som fire-benede væsener. 

Medlemmet, som har udvist den kendte 
grove chikane, er skriftligt blevet oplyst 
om vores vedtægter paragraf 7, stk. 3 – 
hvoraf fremgår at medlemmet ved gen-
tagelse af chikane/gene kan opsiges som 
medlem af foreningen.

UNDSKYLD 
– til alle medlemmer i Østjyllands Kreds
Som kreds-bestyrelsesmedlem har jeg væ-
ret indkaldt til krisemøde på kredskontoret. 

Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

HAVECENTRETI VORUP HAR ÅBENT HVER SØNDAG FRA
KL.10-15

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag .......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00

www.vorupgruppen.dkVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER • Nyborgvej 3 • Randers  SV • Telefon 86 42 38 22

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER
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ROMALTPARKEN 

På grund af vores bestyrelses beslutnin-
ger/handlinger, blev jeg meddelt, at der 
ikke længere var tillid til, at jeg forvaltede 
min plads i kreds-bestyrelsen korrekt/
loyalt og at mit fremtidige fællesskab/
arbejde i og med kredsbestyrelses der-
for var uønsket. Desuden fik jeg oplyst, 
at kredskontoret og alle andre havefor-
eningers formænd var blevet ”kimet ned” 
af medlemmer, som ikke forstod vores 
handlinger, at Randers Kommune over-
vejede at opsige kommunens lejekon-
trakt for vores område, at Ekstra Bladet 
havde kontaktet kreds-kontoret for at 
gøre en artikel, som formentlig ville blive 
uhyre negativ - en artikel som det hel-
digvis var lykkedes at afværge.

De meget ubehagelige/uventede kon-
sekvenser af vores bestyrelsesbeslut-
ninger medførte, at jeg fandt det bedst 
at trække mig som medlem af kreds- 
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

Dette var de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer helt enige i og kredsformand Per 
 Sørensen fandt, at dette ville formilde 
kommunen, således at H/F Romalt parken 
stadig kunne være. Kreds- bestyrelsen 
fandt det heller ikke ønskeligt/nødven-
digt, at vi i bestyrelsen trak os tilbage fra 
foreningsarbejde.

Vores adfærd har medført en påtale til 
alle bestyrelsesmedlemmer, som vi na-
turligvis tager til efterretning. 

Denne påtale kan læses på vores hjem-
meside. 

Vi i bestyrelsen er taknemmelige for at 
Østjyllands Kreds har arbejdet for at mi-
nimere den store skade vores beslutnin-
ger har haft/fik. 

Til de medlemmer, som var med til at 
vælge mig, som suppleant til kreds be-
styrelsen, til kreds-bestyrelsen, alle 
foreningers formænd og alle øvrige 
medlemmer skal hermed gives en ufor-
beholden undskyldning, fordi vi kun 
tænkte på vores egne medlemmers triv-
sel og ikke på mulige konsekvenser heraf. 

Af samme grund, har vi valgt åbent at ori-
entere vores medlemmer og alle i Østjyl-
lands Kreds om vores fejl. 

Vi er taknemmelige for at Østjyllands 
Kreds fortsat vil gøre deres bedste for 
vores forening og vores medlemmer og 
vi sætter stor pris på, at ingen af vores 
medlemmer har vist utilfredshed med os 
i bestyrelsen eller vores beslutninger.

Til sidst:
Vi ønsker jer alle en god sommer med 
godt helbred og humør. 

Vi vil gøre vores bedste for at fremme al-
les trivsel – alles ve og vel.

Venligst og på bestyrelsens vegne
Inger, formand HF Romaltparken
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VORUPKÆRPARKEN

Så er sæsonen skudt i gang
Vi fik åbnet for vandet, der var lidt udfor-
dringer med at få åbnet alle haner, men 
det lykkedes til sidst med forsinkelse. 

Trods Coronakrise var stort set alle ha-
ver bemandet, der var en enkelt have der 
havde problemer, men det blev hurtigt 
løst. Der manglede tryk på vandet i flere 
haver, det viste det sig, at der var læk på 
et vandrør i vejen ved Timiankæret 3 og 4. 
Der blev hurtigt sat bukke for, så der ikke 
kunne køres igennem, da det nærmest 
var som kviksand. 

Der var flere havelejere der blev berørt 
af dette, der blev straks taget hånd om 
dette, opgaven blev løst af nogle frivillige 
forenings medlemmer, det sparede for-
eningen for en stor udgift.

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen d. 8. februar 
består bestyrelsen af flg.: 

Knud Vissing, formand, kontakt til Øst-
jyllands kreds, havesalg, byggesager, 
vurdering

Peter Andersen, næstformand, havesalg. 

Bodil Høgstrup, kasserer, hjemmeside, 
kollektiv forsikring.

Jan Larsen, bestyrelsesmedlem, kon-
takt til Randers kommune, havesalg.

Jesper Jensen, bestyrelsesmedlem, 
byggesager.

Lasse Kjærsgård, suppleant, vand, 
 grønne områder.

Tina Lavlund, suppleant, have nyt.

Poul Gyldenskjold, suppleant, bygge-
sager.

Inge Mikkelsen, suppleant, indkøb til 
foreningens arrangementer.

Derudover Hanne Kjærsgård, udlejning af 
Smut ind, renholdelse af fællesbygninger.

Fællessuppe
Pga. Corona må den fællessuppe vente 
på sig, der vil komme besked ud, når ny 
dato vides.

Fællesarrangementer
Disse er indtil videre aflyst.

Fælles arbejdslørdage 
Disse er midlertidigt på stand by, vi ser 
lige situationen an og høre regeringens 
udmeldinger som vi følger.

Haveeftersyn
Vi har forståelse for situationen og 
forventer ikke at haverne passes som 
vedtægterne foreskriver, pga. vi er i en 
situation, hvor udefrakommende om-
stændigheder dikterer vores hverdag, 
man kan være sløj og kan derfor ikke føl-
ge retningslinjerne til punkt og prikke.   

Præmiehaver 
Udtagning af præmiehaver udsættes 
muligvis afhængig af situationen.
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VORUPKÆRPARKEN

Fælleshus udlejning 
Vi følger myndighedernes retningslinjer.

Toiletter og udslagskumme 
Disse kan stadig benyttes, men husk at 
følge de ophængte retningslinjer for be-
nyttelse af disse. Så vi undgår at smitte 
hinanden.

Vigtigt hele tiden at følge regeringens 
udmeldinger, i forhold til Covid 19 situa-
tionen.

Kredsrepræsentantskabsmøde 
Skulle have være afholdt den 21/3-20, 
men er udsat på ubestemt tid.

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. 
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller 
vorupkaerparkensformand@gmail.com.

Skemaer
Ansøgning om salg af have, byggeansøg-
ning, leje af smut ind, tilmeldelse til kol-
lektiv forsikring kan afhentes i kontoret 
ved arbejdslørdage eller henvendelse til 
bestyrelsen.

I ønskes alle en god sæson og vi håber at 
alle kommer godt igennem Coronakrisen.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: Hellethorsen1706@gmail.com

Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46 
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com

Dronningborgparken: Steen Nielsen
Markedsgade 16A, 2. th.
Tlf.: 29 89 18 48
spn@youmail.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

HAVENYT medlemsblad for  
Østjyllands kreds 
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundet-
oestjyllands-kreds.dk
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