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KREDSENKREDSEN

vi ikke noget at vide om. Flytningen Skal 
også meldes til kredskontoret. Du kan 
evt. aflevere din flytteanmeldelse i vores 
postkasse, Vestergade 48. Med hensyn til 
modtagelse af vores blad havenyt er det 
vigtigt at alle haveforeninger i østjyllands 
kreds melder til kontoret om flytning.

ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET I JULI MÅNED
Kontoret har åbent alle onsdage i juli 
måned, dog med reduceret tid. Der vil 
være åbent for salg, byggeansøgninger,  
adresseflytninger o.A. Fra kl. 17.00 – 18.00. 

VURDERING:
Der er ingen vurderinger i juli måned.

ADRESSEÆNDRINGER: 
Ændring af adresse  skal  ske  skriftligt – evt.  
På e-mail – til kredskontoret, meget 
gerne inden flytning. Anfør venligst fra 
hvilken dato flytningen gælder og husk 
at anføre haveforening og vejadresse 
med nr. I foreningen. Det er ikke nok at du 
melder flytning til folkeregisteret, det får 

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2016 ca.

Nr. 6 01/06 1 juli 2016

Nr. 7 10/08 1 sept. 2016

Nr. 8 05/10 1 nov 2016

Nr. 1 30/11 15 jan 2017
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www.kogekonen.nu

SOMMERMENU
3 retter

 Kr. 129,-

INFO FRA KREDSEN
Vi omtalte nogle ændringer i vores bygge-
reglement i majnummeret af HAVENYT. 
Reglementet er blevet revideret i marts 
2016 og i dette nummer har vi hele regle-
mentet med. Læs det godt Igennem så 
du ved hvad der gælder i foreningerne og 
i din egen have. Reglementet gælder for 
haveforeninger i Randers kommune. Du vil 
kunne se at der på nogle punkter er sket 
lempelser, men vi skal jo alligevel holde os 
til at de forskellige bebyggelser m.v. over-
holder de regler de nu skal i en kolonihave. 

Og så lige i forbindelse med dette reg-
lement: Når man kommer på kredskon-
toret med sin byggeansøgning for at 
få godkendt sit byggeri, vil du så godt 
huske at det ikke er nok at komme med 
en plan for hvordan man ønsker at byg-
ge. Der SKAL medfølge en plantegning  
der viser havens grundareal, hvor på 

grunden bebyggelserne ønskes placeret,  
mål til skelafgrænsning til vej og nabo og 
evt. placering af stophane og nedgravet 
elkabel. Du skal også huske at hvis du 
har en samletank – godkendt af Randers  
Spildevand – skal den også angives  
på grundplanstegningen. Og så er det 
bedst hvis du selv kan komme på kontoret  
med tegningen, der kan være noget på 
tegningen vi måske godt vil vide lidt 
mere om. Men er du forhindret, så er 
det da i orden at sende den med f.eks.  
et bestyrelsesmedlem eller anden, vi skal 
nok klare den, det tager måske bare lidt 
længere tid. Du kan også kontakte os 
hvis du måske er lidt tvivl om hvordan 
man skal gøre, der vil altid være personer 
fra byggeudvalget tilstede på kontoret.

Venlig hilsen og god sommer  
byggeudvalget ved  
østjyllands kreds 

KREDSEN
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KREDSENBJERGBYPARKEN

Nu er solen og varmen endelig kommet 

Vores fællesarbejde i april måtte aflyses 
pga. dårligt  vejr.  Vi  udsatte  det  en  uge – men  
der var et noget sløjt fremmøde. Vi håber, 
at alle I der ikke mødte frem, kommer til 
et de kommende fællesarbejder.

Vores veje er stadig noget medtaget 
af den våde vinter og forår – der ligger 
stadig grus rundt om i parken til at få 
hullerne lappet.

Nu er vores lille ”skur” ved at være færdigt.  
Der er blevet sat vinduer i og så skal der 
sættes plader op.

Når dette blad udkommer har der været  
arrangement i ”skuret”. Vi vil lave  
arrangementer jævnligt – se opslag på 
hjemmeside og oppe på gården.

Festudvalget har også sat datoer på 
flere arrangementer. Støt op om disse. 

Overskuddet går til os alle og vores børn 
i parken.

Der har været havevandring. Ca. 25 fik gult 
kort. Desværre lå flere lige på grænsen til 
også at få det. Vi vil snart igen gå rundt.

Vi er ved at indhente tilbud på nye vinduer 
til gården (som jeg nævnte på generalfor-
samlingen, er de gamle pilrådne ). Når 
dette blad udkommer har vi forhåbentlig 
bestilt nye  vinduer. Når vinduerne er skiftet  
skal  gården  males. Der vil komme  et opslag,  
hvor man kan tilmelde sig til at hjælpe.  
Vi ser det som et fælles projekt .

Flere har været og sige, at der er en god 
og positiv stemning i Bjergbyparken. Det 
er bestyrelsen rigtig glade for. Det har 
hele tiden været vores mål.

Mange sommerhilsner
Pbv
Mariann
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KREDSENBYGGEREGLEMENT

GÆLDENDE FOR HAVEFORENINGER I  
RANDERS KOMMUNE

1. PROCEDURE
Dette reglement gælder ved alle for-
mer for byggeri og renovering på 
grunde i ovennævnte haveforeninger.  
Byggeansøgning skal udfyldes af ansø-
ger og underskrives af haveforeningens 
bestyrelse inden indsendelse til kredsens 
byggeudvalg. Efter byggeudvalgets fore-
løbige godkendelse af byggeansøgning 
og tegninger gives en foreløbig byggetil-
ladelse. Tilladelsen gælder i 1 år. Byggeri-
et skal være færdiggjort indenfor 1 år fra 
ansøgningsdato; i modsat fald indsendes 
ny byggeansøgning til byggeudvalget.  
Efter færdiggørelse af byggeriet kontrol-
leres og opmåles efter foreløbig godkendt 
originaltegning. Opmåling foretages med 
udvendige mål på alle bygninger og  
op førelser og foretages af haveforenin-
gens bestyrelse. Endelig godkendelse 
med stempel og underskrifter gives af 
kredsens byggeudvalg. 

TEGNINGER
Der skal indsendes tegning over alt 
byggeri på parcellen og sammen med 
tegningerne over bebyggelsen indsen-
des en grundplan over haveparcellen.  
Alle bygninger skal føres på grundplan og 
skal vise alle bebyggelsers placering på 
grunden samt afstand til skel. Det gælder 
også ved ombygning/ændringer/tilbyg-
ning af allerede eksisterende bygninger 
ligesom det gælder for drivhus/legehus 
og åbne terrasser. 

På grundplanen skal endvidere vises 
placering af evt. strømkabel/vand-
ledning og placering af parcellens 
hovedstophane. Endvidere angives 
placering af evt. samletank til spilde-
vand. Angives sådan: SPT. Tegninger 
på byggeriet skal vise snit af huset,  
fire facader og være angivet med udven-
dig mål. Byggematerialer skal oplyses  
(brædder/stolper/isolering osv.) 

2. KRAV
Ingen bygning/overdækket terrasse/ikke 
overdækket terrasse/legehuse samt 
drivhuse med træskelet må opføres 
nærmere skel end 2,5 meter. 

Hver haveparcel må bebygges med 10 % 
af havens grundareal, dog max 40 m2 + 
15 m2 overdækket terrasse. 

Ingen bygningsdel må være højere end  
4,00 meter,  målt  fra  terræn. H/F Venezuela  
måler højde fra nederste del af bundrem. 
Enkelte havekolonier kan efter ansøgning  
om dispensation fra ovenstående gives  
tilladelse til hæve bygningerne. I så 
fald måles hushøjden fra nederste del 
af bundrem. Dispensationen kan gives 
ved hyppige og høje oversvømmelser.  
Eventuel dispensation gives af Randes 
Kommune og Kolonihaveforbundets  
Østjylland Kreds. 

2.1. SIKKERHED
Alle opholdsrum, herunder køkken, skal 
være forsynet med oplukkeligt vindue 
med underkant højst 1,20 meter over gulv 
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og med mindste friåbning 0,5 x 1,5 meter  
eller dør direkte til det fri, såfremt rummet  
ikke har adgang til mindst 2 rum med 
åbninger af førnævnte art. Mellem 
de to rum som det pågældende rum 
har adgang til må der ikke være åben  
forbindelse. 

I rum hvor der anvendes iltforbrugende  
opvarmningsapparater skal der være 
friskluftstilførsel og aftræk gennem 
uafspærrelige ventiler gennem ydervæg  
eller tag. Bygninger må ikke indeholde 
ildsteder hvortil der kræves skorsten.  
Det er tilladt at indrette gasfyrede  
opvarmningsapparater og indrette aftræk  
dertil. Der henvises til gældende be-
stem melser desangående. Ventilation  
bør sikres ved aftræksventil eller opluk-
keligt vindue. 

3. SMÅHUSE
Toilet- og redskabsskur skal være sam-
menbygget med hovedhuset, dog kan der 
gives dispensation til anden placering.  
Dispensationen gives af kredsens byg-
geudvalg i samarbejde med haveforenin-
gens bestyrelse. 

3.1. DRIVHUSE
Drivhuse må max være på 10,0 m2 i stør-
relse og ikke over 2,70 meter i højden, 
inklusive fundament. Drivhuse skal være 
bygget over et skelet bestående af træ 
eller metal og må ikke have halve eller 
hele vægge i træ eller andet uigennem-
sigtigt materiale. Drivhustag skal være 
som drivhusets øvrige dele. Drivhuset 
må ikke sammenbygges med andre byg-

ninger og skal have egen indgang udefra.  
Undtaget fra sammenbygning er almin-
delige vægdrivhuse. 

3.2. TERRASSER
Overdækket terrasse kan være frit lig gen-
de på parcellen eller være sammenbygget 
med hovedhus/opholdshus. Den må være 
omgivet af tre fulde vægge hvoraf op-
holdshusets regnes for den ene. Der skal 
være mindst 1 åben side. Den åbne side 
må være omgivet af 1 eller 2 læskærme 
med en brystningshøjde på ikke over 1,20 
meter. Overbygninger på læskærme er 
ikke tilladt uanset materiale. 

3.3. LEGEHUSE
Legehuse må max have en størrelse på 
6,3 m2 inklusive terrasse. Højden må ikke 
overstige 1,60 meter. 

4. MATERIALER
Alle bygninger – bortset fra drivhus 
– skal være udført i træ, dog kan der 
som brandsikring gives tilladelse til  
fibercement-materiale med trælignende  
overflade.

Bygninger bør være anbragt på en muret 
eller støbt punktsokkel. Opmuring eller 
støbning af andet i haven er ikke tilladt, ej 
heller støbning af betongulv i bygninger  
eller terrasser i haven.
 
Bygningskonstruktionen skal være udført  
forsvarligt, herunder forankring af bund-
rem, stolper og spær. Alt træværk bør 
være behandlet mod råd og svamp.
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4.1. EL
Elinstallationer må anvendes, instal-
lationen skal udføres af en autoriseret 
elinstallatør. 

4.2. TOILETTER
Skyllevandstoiletter må kun etableres 
med afløb til en samletank, godkendt 
af foreningens hjemstedskommune. 
Samletanken skal tilsluttes af en auto-
riseret kloakmester og kopi af tilladelse  
fra kommunen til samletanken og  
færdigerklæring med underskrifter fra 
kloakmester skal indsendes til kredsen. 
Vaskemaskiner og opvaskemaskiner  
si destilles med skyllevandstoiletter. 

5.0 FORENINGSFÆLLESBYGNINGER/ 
HAVEPARCEL.
Ovenstående materialekrav til bygninger 
er undtaget når det gælder fællesbebyg-
gelse på fællesarealer, lejet og betalt af 
haveforeningen. Dog skal den opførte 
lokalitet beklædes med træ udvendigt 
så de bibeholder kolonihavepræget.  
Fibercement-materiale med trælignende  
overflade er tilladt.

Krav om højde på 4 meter fra terræn til hø-
jeste punkt på bygninger skal overholdes.  
Dog kan H/F Venezuela efter gammel 
aftale måle fra nederste punkt kant 
af bundrem. Ligeledes skal krav om  
2,5 meter til skel overholdes overalt.

Ved etablering af skylletoilet/bad skal 
krav om udledning af spildevand over-
holdes. Spildevandet må kun udledes til 
en samletank, godkendt af foreningens 

hjemstedskommune. Forinden nedgrav-
ning af samletank skal der rettes ansøg-
ning til hjemstedskommunen, i Randers 
kommune dog Randers spildevand.
Ansøgningsskema til brug herfor fås ved 
henvendelse til kommunen.

Tilslutning til en godkendt samletank skal 
udføres af en autoriseret kloakmester. 
Efter tilslutning indsendes færdiggørel-
sesattest med underskrift og stempel til 
kommunen (Randers spildevand) og en 
kopi af attesten indsendes til kredskon-
toret. Enhver form for bebyggelse eller 
bygningslignende projekter - herunder driv 
hus, overdækket terrasse og ikke over-
dækket træterrasse - skal føres på tegning 
(grundplan). Ved opførelse af ovennævnte 
bygningsprojekter skal der udfyldes skema 
ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE.

Skemaet indsendes til byggeudvalget ved 
kredsen. Hvis der kræves zonetilladelse 
skal en sådan søges ved kommunen inden 
arbejdet sættes i gang.
 
Godkendelse af byggeri sker ved kred-
sens byggeudvalg og/eller foreningens 
hjemstedskommune.

Byggeansøgning skal være underskrevet af 
et medlem af haveforeningens bestyrelse.
 
REVIDERET MARTS 2016.
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FJORDGLIMT

Efter en veloverstået Pinsemorgen er det 
nu tid til at holde Sct.Hans aften.
Sct.Hans aften i kolonien holdes: 
Torsdag den 23. juni. kl. 18.

Festudvalget fyrer op i et par grill`er.
Medbring selv mad, drikkelse og service.  
Vi stiller telt op på dagen kl: 14  
(medhjælpere søges).

Vores første forsøg med fællesarbejde 
faldt ikke så heldigt ud,da det var et træls 
vejr på dagen,så vi ikke kunne gøre noget 
og ikke mange mødte op, jeg håber, at der 

siden er blevet rettet lidt op på vejen ind 
til kolonien.

Til generalforsamlingen blev det fore-
slået at fejre Fjordglimt`s 35 år.  
Det bliver: lørdag den 6. august kl. 12.
Nærmere om arrangementet følger i juli 
nummeret af Have Nyt.

Alle sammenkomster bliver også annon-
ceret i kassen på toiletbygningen.

På Best. Vegne: 
Carl Pedersen

Voxmeter, januar 2016

Vi er utroligt stolte over, at vi for 7. år i træk  
er kåret til danskernes foretrukne bank. 

Vi vil gøre alt for at leve op til tilliden ved 
fortsat at drive en ansvarlig bankforretning  
og yde personlig service tilpasset den enkelte 
kundes behov. 

Skift til danskernes
foretrukne bank

Østervold 18  |  8900 Randers
38 48 30 95  |  randers@albank.dk  |  al-bank.dk
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ULVEHØJ

Hej alle sammen. 

Så er vi kommet i gang med en ny kolo-
nihavesæson. Vejret har ikke vist sig fra 
den helt gode side, siden vi åbnede for 
vandet den 19. marts. 

Der var i forbindelse med åbning for van-
det, kun opstået enkelte frostskader i lø-
bet af vinteren. 

I den skrivende stund her den 4. maj, har 
vi endelig fået lunt forårsvejr. 

Vi startede sæsonen med vores general-
forsamling den 11. februar. På general-
forsamlingen genvalgtes den siddende 
bestyrelse. Bestyrelsen er således efter 
generalforsamlingen sammensat således. 
Formand: Kai Søe Gade og bestyrel-
sesmedlemmerne Mogens Jensen og  
Jack T. Hansen. 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til 
fællesarbejde 3 gange i den kommende 
sæson på følgende tidspunkter. 

Lørdag den 21. maj kl. 11.00.

Lørdag den 25. juni kl. 11.00

Lørdag den 20. august. kl. 11.00.

Tidspunkterne for fællesarbejde er slået 
op på opslagstavlen. Når dette nummer 
af Have Nyt udkommer, har vi således af-
holdt fællesarbejde første gang. 

Det var alt for denne omgang. Når der 
sker noget nyt, vil bestyrelsen sætte 
besked op på opslagstavlen. Så husk at 
holde øje med opslagstavlen, hvis du vil 
holde dig orienteret om, hvad der sker. 

På vegne af bestyrelsen
Erling

Ristet hotdog................................................................................ kr. 24,- 
Rød hotdog .................................................................................. kr. 23,- 
Fransk hotdog ............................................................................. kr. 24,- 
Pommes frites (lille/stor) .................................................... kr. 32,-/42,- 
Big burger .................................................................................... kr. 55,- 
Mørbrad burger .......................................................................... kr. 62,- 
1/2 grillkylling m/ pommes frites ............................................... kr. 69,- 
Møllehjul ...................................................................................... kr. 69,- 
Pita m/ kebab............................................................................... kr. 55,- 

Vi har også smurte sandwiches - lige til at tage med 
 

Dette er et lille udpluk af vores store udvalg - ring og hør nærmere 
 

HOS MORMOR 
Bøsbrovej 74, Vorup 

86 43 80 88 
"Vorups bedste pølsevogn" 
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VASEN FESTUDVALG

AKTIVITETER SOMMEREN 2016
OBS..... Solsikkekonkurrence 
Søndag den 28. august

Der  sælges  lodder hver  lørdag  eller  søndage  
hele sæsonen

OBS... Se på opslagstavlerne omkring de 
enkelte arrangementer eller i Have Nyt

Søndag den 22. maj
Loppemarked kl. 10 - 14

Lørdag den 18. juni
Sommerfest / børnefest kl. 12 - 16  
Der kan købes pølser og drikkevarer
Levende musik kl. 12.00 - 14.00

Torsdag den 23. juni
Sankthansbål kl. 18 - 22  
Der kan købes pølser og drikkevarer
 

Torsdag den 21. juli
Åben grill kl. 17 - 21  
Tag selv mad med til grillen. 
Der kan købes drikkevarer.

Søndag den 28. august
Loppemarked kl. 10 - 14. 
Solsikkekonkurrence kl. 14 

Oktober
Efterårsfest i fritidscentret  
Dato kommer senere
Hilsen Festudvalget

ÆNDRING:
Sommerfest/børnefest lørdag den 
18. juni: Starter med børnefest kl. 10.00 
- 12.00, for nærmere detaljer se i op-
slagskassen. Bemærk også ændret tids-
punkt for musik samme dag.
Festudvalget 
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VORUPKÆRPARKEN

VORUPKÆRPARKEN JUNI 2016
Først vil jeg gerne rose for alt det som er 
sket i vores koloni, og en stor tak til Bodil 
og Knud for deres store indsats. Jeg vil 
også gerne takke dem som er mødt op til 
fællesarbejdet og som har givet den en 
skalle med at få udført vores i gang væ-
rende projekter, der sker meget i kolonien 
lige nu. Fælleshuset Smut-Ind er blevet 
renoveret de sidste par måneder. Der er 
blevet malet indvendigt og den gamle 
træbeklædning udenpå er taget af. Der 
er opsat Hardieplank, som er vedligehol-
delsesfri. Desuden er der sat en ny dør i 
gavlen, så der nu er 2 udgange. Med tiden 
vil vi gerne, og når der er økonomi til det, 
have lavet terrasse der. 

Der er indkøbt muslingeskaller, som læg-
ges på trailerpladsen og vi håber herefter,  
at den vil blive en del pænere at se på.  

Efterfølgende bliver den opdelt i 20 plad-
ser, som bestyrelsen nummererer fra 1 
til 20 og som vil blive uddelt til de med-
lemmer, der har en trailerplads. De gamle 
numre falder bort.

Vi kan sagtens bruge frivillige som vil 
hjælpe med de tiltag der er gang i nu, så 
de kan blive færdige. Har du lyst og tid så 
ring til formanden og lav en aftale. 
To fra bestyrelsen har været til Strømmens  
vandværks generalforsamling den 19. 
april 2016. Taksterne for 2016 var på det 
tidspunkt ikke lagt på deres hjemmeside, 
men vi blev opmærksom på generalfor-
samlingen, at deres faste bidrag pr. enhed  
er steget årligt med kr. 137,50. Det går 
desværre ud over Vorupkærparkens med-
lemmer og ved næste opkrævning i juli 
måned, vil dette beløb blive opkrævet pr. 
havelod.
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Et kort referat derfra vedrørende Vorup-
kærparkens forslag:

Bilaget med Vorupkærparkens forslag og 
Strømmens bestyrelses drøftelse/svar 
fra deres møde den 6. april 2016 blev 
læst op. Knud kom med yderligere kom-
mentarer, bl.a. at vores betaling er ste-
get 1100%. Strømmens vandværk havde 
ikke foretaget en beregning på hvad de 
andre brugere skulle betale mere, hvis 
Vorupkærparken kun skulle betale afgift 
for 7 md. Der blev brugt lidt tid på at be-
regne dette og de andre brugere skulle 
stige 25 kr. for at Vorupkærparken kunne 
nedsættes med kr. 255 om året. Vorup-
kærparkens forslag blev nedstemt.
 
Endnu en gang; fælles forsikring. Vi vil 
gerne have, at der er flere, der gerne vil 
med i ordningen om en billigere fælles 
forsikring af vores havehuse. For øje-
blikket har vi kun 33 kolonihaver skre-
vet op og for at - kunne tegne en fælles 
forsikring hos Alm. Brand, skal vi gerne 
op på 75 -80 tilmeldte. Dette er sidste  

chance for at gøre forsøget for at få billigere  
forsikringer, lykkes det ikke denne gang at 
komme op på dette antal bliver det ikke 
til noget. Hvis i har lyst kontakt da web-
master@vorupkaerparken.dk eller læg 
en seddel i postkassen ved kontoret 
ved SMUT-IND så vi kan få projektet til  
at lykkes. 
Når vi har så meget gang i vores koloni-
haveforening har vi BRUG for at de som er 
skrevet på til fællesarbejdet også møder 
op. Det er i alle interesse at vi får vores 
kolonihaveforening til at fremstå pæn  
og ordenligt.

Så det er simpelthen for dårligt at der fx 
kun mødte 3 op ud af 13 haver. Alle gange 
der har været fællesarbejde har der være 
mange som ikke er mødt op. Det kan i 
gøre bedre. 
 
Derud over vil der blive pålagt en BOD på 
500 kr. Hvis der ikke er blevet meldt af-
bud FØR den dato i er sat på til fælles-
arbejdet, altså kan du/i ikke møde op på 
den pågældende dato er det VIGTIGT at 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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der gives besked inden og ikke efter. Der 
vil blive givet BOD til dem som ikke har 
meldt afbud. Derfor ring til formanden 
eller giv et bestyrelsesmedlem besked 
så sjakbajsen får beskeden.
 
De projekter der er gang i nu: Stien hen over 
boldbanen, var for at det var nemmere for 
folk at komme hen til toiletterne tørskoet, 
det skal laves færdig, grenene skal klippes 
til faskiner osv. Derudover er der den al-
mindelige renholdelse af fællesområderne. 

Lige en ting mere, som er meget vig-
tig HUSK nu at give besked ved adres-
se ændringer, vi har desværre oplevet 
at folk har mistet haven, fordi vi ikke 

har kunnet sende giro kort og på anden 
måde få kontakt til folk. DERFOR ER DET 
MEGET, MEGET VIGTIGT at give besked 
om adresseændringer. Plus der bliver 
brug meget tid og ressourcer på at fin-
de frem til folk og det lykkes desværre 
ikke altid. Er I, i tvivl om vi har jeres rig-
tige adresse så kan i skrive den til os på 
hjemmesiden, www.vorupkaerparken.dk 

Når alt det er sagt så håber vi at vi snart 
får varm og en god sommer, jeg ønsker 
alle kolonister en god sommer, med mas-
ser af hygge og godt samvær. 

M.v.h. Dennis Lind 
Formand for Vorupkærparken
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Assentoft    Tlf. 8649 4171    VAEL@VAEL.DK    VAEL.DK

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare

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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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm thomsens plads 1,. th
Tlf. 40 83 34 64
mariannnielsen1@hotmail.com

Romaltparken: Inger Knudsen
Dronningensgade 13 st, 8900 Randers C
Tlf. 20854350
bestyrelse@romaltparken.dk

Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen, 6. tv. 
8900 Randers, Tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com

Venezuela: Helle Ø. Thorsen
Falkevej. st. Lej 5, 8930 Randers NØ 
Tlf. 28 15 34 05, helle3571@hotmail.com
 
Vorupkærparken: Dennis Lind 
Husarvej 20 1/th, 8930 Randers NØ
Tlf. 53 54 74 28, fartil4randers@live.dk

Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv. 
Tlf. 86 41 99 92, Mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
 
Vestre Enghave: Per Sørensen 
Kredsbestyrelsen, Vestergade 48
8900 Randers
Tlf. 40 43 35 16
 
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk

Brohavenerne Grenå
Christoph Angerer
Bavnehøjvej  1 2. tv, 8500 Grenå
Tlf. 21 14 63 49

HAVENYT medlemsblad for 
Østjyllands kreds

Telefon 86 42 95 22

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
Tlf. 86 41 95 50

Næstformand:  
Gunnar Vitting
Egon Søjbjerg
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Orla Nielsen - V
Jacob Matz - B
Marianne Andersen - D
Steen Nielsen - D
Brian L. Friis - B    

Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
bedst mellem 18-20

Tryk: BUCHS AS
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