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KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

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

SVAR TIL UKENDT
Vi har på kontoret modtaget et brev med 
kritik af forslaget om hække som blev 
vedtaget på kredsrepræsentantskabs-
mødet 2020. Der gives i brevet udtryk 
for at forslaget ikke dur i sin nuværen-
de form, samtidig gives der et forslag til 
hvordan det burde lyde.

Og det vil vi da gerne besvare, problemet 
er blot at det er indsendt uden navn eller 
adresse på vedkommende der har skre-
vet det,det var blot underskrevet ” en ha-
veejer”,der var heller ikke opgivet i hvilken 
haveforening vedkommende er lejer. Så 
derfor besvarer vi det her i bladet.

Og så vil vi bede om at uanset hvilken 
henvendelse det drejer sig om, så lad os 
få navn og haveadresse med. 

Så kære anonyme/ukendte.
Vi kan da godt være lidt enige i dit forslag, 
men det vedtagne forslag står ordret 
som som det blev vedtaget. Og det hver-
ken kan eller vil vi ændre. Vi skal medtage 
det der blev foreslået og vedtaget med 
den ordlyd der foreligger fra repræsen-
tantskabsmødet. Dette møde er kred-
sens højeste myndighed og det skal vi 
som ansvarlig kredsbestyrelse forholde 
os til. Vi må under ingen omstændighe-
der rette/tilføje eller slette i de vedtagne 
forslag og andet på mødet.

Nu ved jeg ikke om du var med til repræ-
sentantskabsmødet i 2020, hvis du var 
skulle dit forslag være præsenteret der 
som et ændringsforslag.

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadres-
se skal ske til kredskontoret se-
nest 2 uger efter ændring, meget 
gerne før. Skriv fra hvilken dato 
ændringen gælder og oplys i hvil-
ken haveforening du er medlem.

Du skal også oplyse vejnavn og 
havenummer i foreningen. Du kan 
vælge at sende det på mail til ko-
loniranders@mail.dk eller du kan 
lægge en seddel med oplysnin-
gerne i vores postkasse 
Vestergade 48. Fjordglimt, Had-
sund melder ændringerne til egen 
bestyrelse som så videresender 
til kredskontoret. Melder du ikke 
ændringerne inden ovennævnte 
frist skal du betale et gebyr på 
150.00 kr. Beløbet påføres næste 
opkrævning for haveleje. 
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Så derfor står det som det står i ordens-
reglerne. Og så lige en lille påmindelse: 
Det hedder ikke haveejer, det hedder ha-
velejer. Ejer er kun for andelshaver hvor 
man EJER jorden, i vores haver er jorden 
lejet af kommunen.

Venlig hilsen kredsbestyrelsen.

INFO FRA BYGGEUDVALGET
Udvalget har ind i mellem et problem. Vi 
skal sørge for at de ansøgninger om byg-
getilladelse og medfølgende tegninger 
kan godkendes på en retfærdig og lovlig 
måde. Vi oplever nogle gange at det er 
formanden eller et bestyrelsesmedlem 
fra foreningen der kommer med tegnin-
gerne. Og de kan som regel ikke svare på 
spørgsmål om forskellige ting som kan 

være nødvendige for en godkendelse af 
ansøgning/tegninger. Det kan betyde en 
forsinkelse af ansøgningen idet vi så er 
nødt til at henvende os til bygherren for 
at få svaret på spørgsmålene. Derfor er 
det vigtigt at det er den som underskriver 
ansøgningen der møder med tegninger-
ne, så kan evt. spørgsmål løses med det 
samme. Og det imødeser vi da at det vil 
ske fremover, i modsat fald KAN en an-
søgning om byggetilladelse blive afvist. 
Så kære venner, hvis i skal bygge/ændre 
eller lignende som kræver ansøgning, så 
mød selv op på kontoret, så ordner vi det 
hele med det samme.

Venlig hilsen 
Byggeudvalget 

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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BJERGBYPARKEN

Så fik vi åbnet for vandet, og det gik helt 
uden problemer. Ingen sprængninger, som 
vi nok havde forventet, efter den hårde 
frost vi har haft.

Der er utrolig mange huller i de små veje. 
Vi skal erindre om, at vi alle er forpligtiget 
til at lappe huller på egen halvdel.

Igen i år er vores affaldscontainere alt for 
overfyldte af meget andet end køkkenaf-
fald. Vi skal derfor pointere, at disse kun er 
til køkkenaffald og ikke andet.

Hunde skal føres i snor i hele parken. 

Flere gange har vi oplevet, at blive over-
halet på vejene. Hastigheden er 20 km/t 
i hele parken. Derudover er der ensrettet 
på de små veje – dette gælder alle (sig det 
venligst videre til dine gæster )

Vi håber stadig, at vi kan afholde general-
forsamling i Bjergbyparken lørdag d. 12. 
juni 2021 kl. 13.00.

Mødestedet er lukket foreløbig frem til 
den 6. maj 2021. Verandaen ved købman-
den må ikke benyttes før efter den 21. 
april (betragtes som udeservering) 

Toiletterne bliver rengjort 2 gange dagligt. 
Husk at der kan købes nøgler ved Brian for 
300 kr. Efterlad toiletterne som du ønsker, 
de skal være, når du skal benytte dem.
Festudvalget har ikke planlagt nogle akti-
viteter for 2021. 

Husk at holde øje med vores hjemmeside, 
hvor vi lægger alle nyheder op. Der vil du 
også kunne se datoerne for fællesarbej-
der osv. Vi glæder os til en rigtig dejlig sæ-
son i Bjergbyparken. Håber på rigtig dejligt 
vejr – læs varme og sol .

Pas på jer selv og hinanden 

Mange forårshilsner fra 
Bestyrelsen og Mariann



Start eller lille 
projekt? 

- vi har det,
du lige star
og mangler!

00 
BREJNHOL T 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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Pinsearrangement
Hvis det er muligt, vil vi holde en sam-
menkomst pinsemorgen. Det har vi gjort 
gennem mange år, lige med undtagelse 
af 2020. 

I år bliver det søndag den 23. maj kl. 9.00. 
Der kommer et opslag i skabet.

Solsikke/græskar konkurrence
De sidste 2 år har der været meget få 
deltagere. Så vi springer over i år.

Generalforsamling
Vi håber, at vi kan holde generalfor-
samling lørdag 19. juni kl. 14 i eller ved 
 ”Hyggekrogen”. Du får nærmere besked i 
”Havenyt” nr. 5.

Parkering af trailere
Vi har parkeringspladser til trailere på 
den lille parkeringsplads.

Der er i øjeblikket ikke ledige pladser. Men 
vi har mulighed for at oprette flere pladser.
Det koster 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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VASEN

Efter åbningen af vandet gik bestyrel-
sen en runde i kolonien for at spotte evt. 
frostskader. Desværre var der nogle rør 
som var sprunget i haver hvor lejeren 
ikke var til stede. Det er rigtig mange liter 
vand der går til spilde. Hvis man ikke kan 
være til stede når vandet bliver åbnet, 
skal der lukkes for hoved- hanen inden 
vandet åbnes. Da vi ikke har vandur på i 
haverne, går regningen til bestyrelsen. 
d.v.s. os alle sammen.

Lige en lille opfrisker på vejregler. Det er 
den enkelte matrikel der skal rette vejen 
ud for ens egen matrikel. Der vil blive le-
veret sand, som kommer til at ligge på 
parkeringspladsen ved kontoret og ved 
huset ved boldbanen. Det kan rette op på 
evt. huller i vejen.

Traktoren har været ude nogle gange på 
Vasen (vejen) i løbet af vinteren for at 
udjævne vejen for dybe huller. Ligeledes 
er afvandingspumperne blevet renset op 
2 gange i vinter.

På grund af forsamlingsforbud bliver 
denne sæson desværre nok meget lig 
sæson 2020. Vi kan af samme grund 
ikke holde en generalforsamling før vi må 
samles mindst 80 personer.

Hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet 
vil der komme datoer for fællesarbejde. 
Til oplysning for nye kolonister arrange-
rer bestyrelsen fællesarbejdsdage ca. 
6 søndage i løbet af sæsonen. Man skal 
møde op til mindst en af fællesarbejds-
dagene og man skal registreres for ikke 

at få en bod for udeblivelse. Hvis man er 
syg eller af andre grunde ikke kan deltage 
skal formanden kontaktes.

Da tiden lige nu er usikker med hensyn 
til aktiviteter både fra bestyrelsen og 
festudvalget vil der komme opslag på 
opslagstavlerne eller Vasens hjemmesi-
de, hvis der er nyt om aktiviteter.

Der er nogle der har undret sig over at der 
ikke har været indlæg fra Vasen i de sid-
ste to Havenyt.

Det er ikke nødvendigvis bestyrelsen der 
skal skrive indlæg til bladet. Bestyrelsen 
skriver i bladet når der er nyt fra besty-
relsen og det har der ikke været. Alt hvad 
kolonisterne havde brug for af oplysnin-
ger om f.eks. vandåbning, om hvornår 
kæderne tages af og dato for generalfor-
samling, har stået i bladet ellers kan man 
søge alle andre informationer på Vasens 
hjemmeside.

Her en opfordring til Jer alle om at vi alle 
har et ansvar for at få oplysende eller 
sjove indlæg i Havenyt.

Skraldespandsrummet er klar nu hvor 
sæsonen er startet. MEN HUSK NU at det 
KUN er til dagrenovation ikke gulvtæpper, 
pap og rest træ. 

Sidst men ikke mindst: et stort velkom-
men til alle de nye kolonister. 

På bestyrelsens vegne 
Karin
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Forår i Vasen
Så er foråret i gang, alting spirer, og når 
dette blad kommer ud, er kartoflerne 
sikkert kommet op. Nu ser vi frem til en 
sæson, hvor alting foregår bare lidt mere 
normalt.

For det har godt nok været et mærkeligt 
år. Jeg blev valgt ind i Vasens bestyrelse 
på generalforsamlingen sidste år. Umid-
delbart efter holdt vi et bestyrelsesmø-
de, hvor vi planlagde, hvad der skulle ske 
i kolonien i 2020. Siden har stort set alt 
været aflyst. Meget få ting kunne gen-
nemføres i løbet at sommeren, og det var 
umuligt at planlægge noget som helst. 

Meget mærkeligt at skulle sidde i en be-
styrelse under disse betingelser. 

Men selv om alting har været mærkeligt 
og besværligt, har det været et fanta-
stisk år. Når vi nu ikke måtte se ret man-
ge mennesker, så er det fantastisk at 
have sin kolonihave. En have er nok det 
mest afstressende sted at være isoleret. 
Vi spiser stadig væk grønkål og pastin-
ak fra haven. Der er altid noget, der kan 
høstes, beskæres eller plantes. Jeg har 
haft et vist held med at lave nye buske/
træer af stiklinger og egne frø. Vundet (i 
et vist omfang) over sneglene, men end-
te med at tabe til rådyrene. Der er også 



Østervold 18  |  8900 Randers C  |  randers@al-bank.dk

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
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altid noget man kan male, eller bygge om 
- også det er afstressende. Blandt de få 
mennesker vi har set hele året, er vores 
børnebørn. En hel del af haven er tileg-
net dem, det er fantastisk dejligt at lege 
gemmeleg og meget andet med dem i ti-
mevis. Alle vores børnebørn er heldigvis 
lige så begejstrede for kolonihaven som 
vi er, og overnatter gerne sammen med 
os, enten indendøre eller i legehuset. 

Det lykkedes mig faktisk også at afholde 
en rund fødselsdag. Udsat fra foråret, til 
det helt rigtige tidspunkt i august, hvor 
jeg så lejede et af foreningens telte. Vi 
havde en fantastisk ”herrefrokost”, dog 

med et lidt begrænset antal. Og heldigvis 
i tørvejr og højt solskin, for jeg er ikke sik-
ker på at teltet ville have været ret meget 
bevendt i regnvejr. (foreningens telte er i 
øvrigt udskiftet siden).

Vi har ind imellem følt os virkelig privile-
geret over at et sted som haven, når vi nu 
alligevel skulle være isolerede.
Nu håber vi så, at der snart bliver plads til 
at åbne så meget op, at igen kan begyn-
de at se familie, venner og ikke mindst de 
mange medkolonister som det kunne være 
rart at snakke og drikke kaffe med igen.

Tage Overgård Poulsen



Kære medlemmer
Havesæsonen er nu skudt igang. Denne 
gang havde vi frygtet en del sprængnin-
ger grundet den hårde frost i vinter og 
vores meget gamle vandledninger. Men 
vi har været heldige. Ingen sprængninger 
på foreningens arealer, og 5 medlemmer 
havde sprængning på egen grund. 

De hører fra os ved betaling af næste 
haveleje. 

Det er sådan at sprængninger på egen 
grund skal man selv betale og det er der-
for vi opfordrer jer alle til at være tilstede 
og også de følgende dage efter åbningen. 
Det er så ærgerligt at have en sprængning 
i huset hvor vandet fosser ud af siden. Det 
giver en masse problemer for den enkelte 
efterfølgende. 

Husk vandåbning og lukning følger som-
mer og vintertid. Selvfølgelig kan åbning 
grundet frostvejr udskydes. 
Vi forsøger alle steder at holde jer opda-
teret vedr. vigtige ting, via hjemmesiden, 
Vores lukkede facebookside, og her i ha-
venyt HVIS det kan nåes. 

Jeg kan ikke opfordre jer ofte nok til at 
holde os ajour med nye oplysninger med 
adresser, telefonnumre og evt. mailad-
resser hvis man har en sådan.

Vi bruger meget tid på at opsnuse jer når 
noget går galt. F.eks en sprængning. 
Det kan også være betaling af haveleje 
som kan være gået galt af mange for-
skellige årsager. 

Betaling af haveleje foregår via kredsen. 
Enten pr. girokort eller også via betalings-
service som selvfølgelig er nemmest for 
alle parter. I dag kan der også laves en fast 
bankoverførsel, eller betales med mobile 
pay, så der er muligheder for alle. 

Kredskasseren sender regninger til op-
krævning via ovenstående. Bliver regnin-
gen ikke betalt får jeg besked på hvem 
der ikke har betalt. Der er altid nogen. Har 
jeg/ kredsen ikke jeres rigtige oplysninger 
er det svært. Vi bruger en masse tid på at 
finde jer/skrive til jer på messenger, sms 
eller hvad vi nu kan finde på. Er den sta-
dig ikke betalt efter en tid sender kreds 
kasseren jer en opsigelse, ganske enkelt. 
Det er ærgerlig at blive opsagt fra sin have 
hvis det hele er en misforståelse, fejl i 
banken eller vi ikke har jeres rette oplys-
ninger så posten kan finde jer. Derfor vil jer 
opfordre jer alle til at huske det. 

Det samme gælder Have nyt hvor vi for-
søger at holde jer opdateret. I vinter peri-
oden kommer det med posten og ofte er 
der 7-10 stk. der kommer retur, hvor der 
står ubekendt på adressen. 

I sommerperioden har vi nogle friske 
medlemmer som omdeler dem i kolonien. 
Tak til jer, 

Kontortid: 
Jeg har besluttet at jeg som sådan ikke 
har kontortid, men istedet Telefontid 
som bliver Mandage og onsdage mellem 
kl. 16 og kl. 17. Er det noget der kræver at 
vi mødes aftaler vi det individuelt. 
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Derforuden har jeg lavet en ny mail 
adresse for at holde bestyrelsesarbejde 
og private mails adskilt. 

Fremover skal i maile til mig på: bestyrel-
senvenezuela@gmail.com og i kan sms til 
mig eller bruge messenger, Her skal jeg 
nok svare når jeg kan/har tid. Men opfor-
drer jer selvfølgelig til at overveje afsen-
delses tidspunktet af almindelig hensyn. 

Kiosk: 
Som mange af jer nok har set har vi væ-
ret i gang med at renovere kiosken og er 
det stadig. Der er lagt et kæmpe stykke 
arbejde fra de der kan sådan nogle ting 
og der er brugt utallige timer. Tak til jer for 
det store og flotte stykke arbejde. Nogle 
ting har vi selvfølgelig skullet bruge hånd-
værkere til. Elektriker bl.a. Det går nu den 

rette vej. Kiosken er blevet rigtig fin, og er 
opdateret efter tidens regler og krav. Den 
har fået ny indretning. Har i ikke set den 
endnu kan vi kun opfordre jer til at kigge 
forbi. De nye forpagtere Gitte og Lasse 
er kommet godt igang og jeg synes i skal 
komme og hilse på dem og selvfølgelig 
gerne støtte dem. Vi i bestyrelsen er af 
den mening at kiosken i Venezuela er et 
godt socialt samlingspunkt og derfor vig-
tig at støtte. Vi synes alle det er dejligt vi 
har en kiosk i kolonien, det er en del af Ve-
nezuela og foreningens historie. 

Mangler der toiletpapir på toiletterne 
samt papir til aftørring af hænder kan i 
kontakte Gitte. 

Birthe Post hjælper os igen i år med dag-
lig rengøring. Tak til dig for det Birthe. 
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Velkommen 
Vi vil gerne byde de nye ha-
velejere velkommen til Vorup-
kærparken, håber I vil falde 

godt til og nyde sommeren i jeres nye 
omgivelser. Som ny vil der ofte være en 
masse spørgsmål, der vil altid være en 
fra bestyrelsen til stede ved fællesar-
bejde om lørdagen fra kl. 9, der er også 

mulighed for at kontakte bestyrelsen på 
andre dage, se nederst under henvendel-
se til bestyrelsen.

Generalforsamling og  
Kredsrepræsentantskabsmøde 
Udsat på ubestemt tid, vi følger regerin-
gens retningslinjer.
Når der er nyt omkring dato, sendes der 
mail ud til alle havelejere.

Vandåbning
Så er sæson 2021 i gang. 

Der var dog en 
mindre vand-
sprængning i vo-
res teknikrum da 
der blev åbnet for 

Græsklipning af fællesarealer:
Vi mangler en mand/kvinde til at sørge 
for vores græs bliver klippet i åbningspe-
rioden. Vi har i foreningen desværre ikke 
nogen Havetraktor til formålet. 

Det kan også være muligt at det kan for-
deles på flere medlemmer som så tager 
sig af et bestemt stykke og passer det. 
Kontakt gerne mig hvis det har jeres in-
teresse. 

Tidligere havde vi et medlem der hvert år 
i mange år, sponsorerede foreningen 500 
kr til blomster omkring kiosken. Kunne det 
have interesse hører jeg gerne fra dig/jer. 

Bestyrelsen: 
Vibeke har valgt at trække sig fra besty-
relsen. 
Vi havde en suppleant til bestyrelsen som 
desværre ikke har tiden til det arbejde. 
Derfor er det sådan at vi nu er 6 personer 
indtil næste generalforsamling. Det håber 
vi snart kan afholdes. Men vi må afvente 
udmelding fra myndighederne for dette. 

Mvh. Helle 
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VORUPKÆRPARKENVENEZUELA

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544



vandet, men heldigvis kunne vvs’eren 
udbedre skaden hurtigt så der kom vand 
til haverne. 

Til gengæld opstod der et brud i et havelod 
i påsken og det blev nødvendigt at lukke 
for vandet på Dildkæret resten af påsken. 

Det er generende og irriterende når det-
te er nødvendigt, men der er altid flinke 
naboer, som tilbyder de ramte at tappe 
vand hos dem og der er altid mulighed for 
at hente i toiletbygningen. 

Reparationen går altså ikke hurtigere 
fordi man beklager sig på facebook. 
Vis lidt tålmodighed i stedet, så når man 
langt. 

Haveeftersyn/ præmiehaver
Bestyrelsen foretager haveeftersyn og 
udtagning af haver til en eventuel præ-
mie i år den 23. maj 2021.

På grund af Corona har vi forståelse for 
situationen og forventer ikke at haverne 
passes helt som vedtægterne foreskri-
ver, da vi er i en situation, hvor udefra-
kommende omstændigheder dikterer 
vores hverdag, og derfor ikke kan følge 
retningslinjerne til punkt og prikke. 
 
KONKURRENCE
Vær med i vores 
konkurrence om - 
den højeste solsik-
ke - det tungeste 
græskar. Vil du være 
med i konkurrencen, 

så send en e-mail til vorupkaerpark@
gmail.com senest 15. august 2021, at du 
gerne vil deltage. Bestyrelsen vil kontak-
te dig, så vi kan få vejet og målt en aftalt 
dato.

Fællesarrangementer
Aflyst, vi følger regeringens retningslinjer.

Fælles arbejdslørdage 
Fælles arbejdslørdage opstartes.
Vi følger regeringens retningslinjer om-
kring antal og afstand.

Vi mødes kl. 9 og får rundstykker (dette 
foregår dog udenfor).

Vigtigt at alle havelejere holder øje med 
planen for arbejdslørdage. Trailer pladser-
ne skal ligeledes holdes fri for ukrudt.

Fælleshus udlejning 
Der er fortsat mulighed for leje af Smut-
ind, kontakt Hanne (se opslagstavle ved 
Smut-ind).
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Toiletter og udslagskumme 
Husk at følge de ophængte retningslin-
jer for benyttelse af disse. Så vi undgår 
at smitte hinanden. Vigtigt hele tiden at 
følge regeringens udmeldinger i forhold til 
Covid 19 situationen.

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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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. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Venezuela: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: bestyrelsenvenezuela@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
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v/ Jens Winther
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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