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KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2021

Udkommer
ca.

Nr. 4 - 07/04

1. maj 2021

Nr. 5 - 05/05

1. juni 2021

Nr. 6 - 30/06

1. august 2021

Nr. 7 - 04/08

1. sept. 2021

Nr. 8 - 03/11

1. dec 2021

Indlevering senest kl. 17.00

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal ske til kredskontoret senest 2 uger efter ændring, meget
gerne før skriv fra hvilken dato
ændringen gælder og oplys i hvilken haveforening du er medlem.
Du skal også oplyse vejnavn og
havenummer i foreningen.
Du kan vælge at sende det på mail
koloniranders@mail.dk eller du
kan lægge en seddel med oplysningerne i vores postkasse Vestergade 48.
Fjordglimt, Hadsund melder ændringerne til egen bestyrelse som
så sender videre til kredskontoret.
Melder du ikke ændringerne indenfor ovennævnte frist, skal du
betale et gebyr på kr. 150,00. Beløbet påføres næste opkrævning
for haveleje.
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INFO FRA KREDSEN
UDVIDELSE AF BEBYGGELSE
I 2017 blev et forslag fra Vasen om udvidelse af størrelsen på kolonihavebebyggelse i
Randers kommune udvides fra max 40 M2
til max 50 M2. Forslaget blev som bekendt
vedtaget på vores kredsrepræsentantskabsmøde 2017. Kredsbestyrelsen indsendte forslaget til Planafdelingen ved
Randers kommune, men desværre kunne
det ikke behandles i kommuneplan 2017
da ansøgningen kom for sent til at kunne behandles. Men vi har indsendt forslaget igen i år til Planafdelingen så det
kan komme med i Kommuneplan 2021.
Sidste frist for dette er 24 marts. Vi har
indsendt forslaget/ansøgningen den 18
februar og modtog den 22 februar skriftlig kvittering for modtagelsen. Hvis forslaget ikke kan vedtages i kommuneplan
21 har vi bedt om at får det behandlet på
et byrådsmøde. Her skal KP 21 i øvrigt
også vedtages.
Det forslag vi har indsendt lyder sådan:
Kolonihaveforbundet, Østjyllands kreds
ansøger hermed om at den maximalt tilladte størrelse på kolonihavehuse i Randers kommune ændres fra den nuværende størrelse på 40 M2 til 50 M2. Samtidig
ansøges om udvidelse af den procentvise
bebyggelse på haveparcellen til 15 %.
Begrundelse for ansøgningen:
Vi konstaterer i forbundet at flere og flere unge familier med børn køber kolonihave. Det er et stort ønske for disse familier at kunne bo i og dermed overnatte

KREDSEN
i deres kolonihave om sommeren i vores
tilladte sæson. For familier med børn
er det på mange måder for lidt plads
med 40 M2 . Forslaget/ansøgningen begrundes i en vedtagelse om ændring af
kvadratmeter størrelse på bebyggelsen,
vedtaget på kredsrepræsentantskabsmøde 6 marts 2017. Hvis ansøgningen
ikke kan medtages i kommuneplan 21
vil vi bede om at den behandles på et byrådsmøde.
SÅ NU KAN VI KUN KRYDSE FINGRE FOR
AT DET BEHANDLES OG VEDTAGES I RANDERS KOMMUNE/BYRÅD.
Med ønske om en god sæson for alle
kolonister, kredsbestyrelsen

Altid med gode priser...
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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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VORUPKÆRPARKEN
VELKOMMEN
Vi er glade for, at vi kan byde de mange
nye havelejere velkommen til en ny havesæson. Som ny er der ofte en masse
spørgsmål, der vil altid være en fra bestyrelsen til stede ved fællesarbejde om
lørdagen fra kl. 9, der er også mulighed
for at kontakte bestyrelsen på andre
dage, se nederst under henvendelse til
bestyrelsen.
FORÅR OG SÆSONSTART
Når dette blad udkommer, er sæson
2021 skudt i gang. Vi kommer ikke uden
om det, det er forår. Vinterens byggeprojekter færdiggøres og andre startes op.
Der er travlt i haverne.

ET OPRÅB FRA FORMANDEN
Men der er en dråbe malurt i bægeret.
Havekolonien har ingen renovation i vintermånederne, men der har stået en enkelt container til restaffald, hvis ikke lige
man ville tage sin affaldspose med hjem
Bestyrelsen mente ikke det var nødvendigt, at sætte containerne til glas, plast
og metal væk. Det er der desværre nogle, der har taget som tegn på at fylde sit
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VORUPKÆRPARKEN
resta ffald i disse trods der er tydeligt afmærket glas, plast og metal. Det er simpelthen ikke godt nok.
Hvem har man tænkt sig skulle tømme?
Det er ikke rimeligt, alle skal være med til
at betale for ekstra tømning, fordi nogle
enkelte ikke mener reglerne gælder dem.
FÆLLESSUPPE
Igen i år må vi udsætte fællessuppen, der
vil komme besked ud, når ny dato vides.
FÆLLESARRANGEMENTER
Disse er indtil videre aflyst, vi følger regeringens anbefalinger.
FÆLLES ARBEJDSLØRDAGE
Fælles arbejdslørdage kører nu, dog ikke
større grupper end regeringens anbefalinger. Vi mødes kl. 9 ved Smut-ind og får
rundstykker/kaffe (dette foregår dog udenfor, da vi jo stadig skal være forsigtige).
Vigtigt at alle havelejere holder øje med
planen for arbejdslørdage, vi har en del
opgaver der skal indhentes, efter nedlukningen. Trailer pladserne skal ligeledes holdes fri for ukrudt.
HAVEEFTERSYN
Sidst i Maj er der haveeftersyn, som sidste år har vi forståelse for situationen og
forventer ikke at haverne passes som
vedtægterne foreskriver, pga. vi er i en
situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag,
man kan være sløj og kan derfor ikke følge retningslinjerne til punkt og prikke.

FÆLLESHUS UDLEJNING
Der er fortsat mulighed for leje af Smutind, kontakt Hanne( se opslagstavle ved
Smut-ind.
TOILETTER OG UDSLAGSKUMME
Husk at følge de ophængte retningslinjer for benyttelse af disse. Så vi undgår
at smitte hinanden. Der er i denne tid
iværksat ekstra rengøring. Følg regeringens udmeldinger, i forhold til Covid 19
situationen. Der gøres i denne tid ekstra
rent på toiletterne.
KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE
Udsat på ubestemt tid.
HENVENDELSE TIL BESTYRELSEN
Kan ske på tlf.: 6114 3946 mandag og
torsdag kl. 18.00 - 19.00.
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller
vorupkaerparkensformand@gmail.com
SKEMAER
Ansøgning om salg af have, byggeansøgning, leje af smut ind, tilmeldelse til kollektiv 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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BJERGBYPARKEN
Når dette blad udkommer har vi forhåbentlig fået åbnet for vandet, og vi kan nu
opholde os i haven ligeså meget vi har lyst.
I skrivende stund er der dejligt vejr. Vi er
gået fra hård frost til skønt forårsvejr. Nu
kribler det virkeligt i fingrene, for at komme i gang i haverne .
Vi glæder os også over, at der allerede er
gang i salg af haver. Vi ser frem til et rigtig dejligt forår. Da ingen af os endnu ved,
hvor meget der bliver åbnet op for i løbet
af foråret, vil I her få en noget sparsom
aktivitetskalender for 2021:

29. maj 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde Sellerivej
12. juni 2021 kl. 13.00
- generalforsamling i Bjergbyparkenyderligere oplysninger senere
13. juni 2021 kl. 10-13
– fællearbejde Dildvej
27. juni 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde Timianvej
14. august 2021 kl. 10-13
– Fællesarbejde Kørvelvej

25. april 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde Porrevej lige nr.

19. september 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde Porrevej ulige nr.

2. maj 2021 kl. 10
– container til have og blandet affald

9. oktober 2021 kl. 10
– container til have og blandet affald

8. maj 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde Persillevej og Stenagergårdsvej

10. oktober 2021 kl. 10-13
– fællesarbejde
Pas på jer selv!
Mange forårshilsner
Bestyrelsen og Mariann

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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DRONNINGBORGPARKEN
Kære kolonist, når du læser dette, er
sæsonen begyndt. Og vi har lige åbnet for
vandet.

POSTKASSER
Der er mange, der har fået postkasser.
Alligevel vil vi igen i år opfordre til, at de
sidste får en postkasse.

Bestyrelsen håber at alle får en god sæson.
GENERALFORSAMLING
Vi afholder ikke generalforsamling før i
slutningen af maj eller begyndelsen af juni.
Læs nærmere i ”Havenyt” nr. 4.
FÆLLESARBEJDE
Første gang: lørdag 10/4-21, kl. 10. Der
hænger et opslag i opslagsskabet. Der
er fællesarbejde hver uge, hvor vi gør
rent m.v. ved ”Hyggekrogen” og på parkeringspladserne. Du deltager to gange i
hver sæson. Arbejdet varer ca. 1½ time
(effektiv arbejdstid), afhængigt af hvor
meget der skal gøres.
Husk! at ”fællesarbejde” betyder, at ingen
er færdige før alle er det.
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. pr. gang.
STOPHANER – ENDNU EN GANG
Vi vil stadig kraftigt opfordre til, at der
i alle haver installeres en stophane, så
man her kan lukke for alt vand i haven.
Den skal typisk installeres der hvor vandledningen går ind i haven. Tak til jer, der fik
installeret en stophane i 2020.

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 lejerne, f.eks. den
årlige folder. Desuden bliver ”Havenyt”
omdelt i haverne, fra april til september,
for at spare porto. Beslutninger som bliver skrevet i ”Havenyt” er gyldige meddelelser.
I haver der ikke har postkasse sætter vi
meddelelserne fast på lågen, i en plastpose. Hvis den forsvinder inden lejeren
har læst den, er det lejerens ansvar.
TUNG TRAFIK PÅ VEJENE
I Ordensreglerne pkt. 6 står:
”Ved skader på vandledninger og andre ødelæggelser forårsaget af tilkørsel
med materialer til haverne, pålægges
den have som har forårsaget skaderne
erstatningspligt overfor haveforeningen
og evt. andre skadede haveparceller”.
Andre ødelæggelser kan være opkørsel
af vejene, eller ødelæggelse af hække. Så
vær opmærksom på vejenes tilstand, når
I bestiller lastbil- eller traktorkørsel.
OPSLAGSSKABET
Det er vigtigt at I holder jer løbende opdateret med meddelelserne i skabet.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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VASEN
Når dette her nummer af havenyt udkommer håber jeg, at vi har fået åbnet
for vandet og at sæsonen er skudt godt
i gang. Med hensyn til vores generalforsamling hører i noget, når vi engang får
lov til at være flere samlet.
Vi regner med at prøve om vi ikke kan afholde den på vores fællesplads når vi nu
er kommet så langt hen på året 
Vi har jo vores telte vi kan bruge .
God sæson til jer alle
på bestyrelsens vegne Per

Voxmeter 2021

Danskernes
foretrukne bank
12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere personlige
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.
S E M E R E PÅ A L - B A N K . D K

Østervold 18 | 8900 Randers C | randers@al-bank.dk
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VENEZUELA
Ny havesæson
Når dette læses har vi fået sommertid. Der
er blevet åbnet for vandet, og havesæsonen er begyndt. Det er en dejlig tid, vi går i
møde. Det kommer nok til at knibe med at
holde større fælles arrangementer - Skt.
Hans-aften med bål, sommerfest, loppemarked osv. Måske vil der være en mulighed sidst på sommeren, men lad os nu se,
hvordan det hele kommer til at gå. Heldigvis kan vi da stadig hygge os med hinanden i haverne.
Kioskforpagter
Vi skal som nok bekendt have en ny kioskforpagter. Der har været en del henvendelser angående dette, og som tingene
forholder sig på nuværende tidspunkt, ser
det ud til, at det er lykkedes at finde nogen. I næste nummer af Have Nyt vil der
komme en nærmere præsentation af de
nye forpagtere. Der er tale om et ægtepar.
Der skal også lyde en stor tak til Vu for hans
store arbejde for os her i kolonihaven.

Regnskab
Vi har modtaget regnskabet for haven fra
kredskasseren. Regnskabet er gennemgået og erklæret i orden af revisorerne.
Der har været et overskud på 20719, 97
kr. og foreningens indestående i banken
er 42621.99 kr.
Bålmand
Jesper Rehder ønsker at stoppe som
bålmand. Ud over at passe bålet har han
også slået græsset på fællesarealerne,
så der har været noget at se til. Jesper
skal have megen tak for hans store hjælp
til den daglige gang i haven. Vi søger derfor en ny bålmand. Hvis der er en, der
har lyst til at gå i gang med den opgave
– hvad vi selvfølgelig håber på, der er –
skal man henvende sig til Helle. Hendes
telefonnummer er 2815 3405.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Dalsgård
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BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk

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

Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

Vasen: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Vestre Enghave: Jytte Altenburg
Tlf. 21 59 63 62
jyttealtenburg@hotmail.com

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

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

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

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

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:
Kai Søe Gade, tlf.: 23 71 06 85
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48
Bestyrelsesmedlemmer:
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U
Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com
Tryk:
BUCHS A/S

ØSTJYLLANDS KREDS

Start eller lille
projekt?
- vi har det,
du lige star
og mangler!

00

BREJNHOLT RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l)
TLF 8640 1388

MAN-FRE 5:30-17:30
L(l)R-SØN Lukket
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

