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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Huske at melde til kredskontoret hvis du 
skifter navn eller adresse. Det skal ske 
senest 2 uger efter ændringen men du må 
da gerne gøre det før. Anfør haveforening 
og vejnavn + nummer. Skriv også tidspunkt 
for ikrafttræden af ændringen.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2017 ca.

Nr. 4 – 29/3 1/5 2017

Nr. 5 - 3/5 1/6 2017

Nr. 6 – 31/6 1/7 2017

Nr. 7 – 2/8 1/9 2017

Nr. 8 – 4/10 1/11 2017

Nr. 1 - 29/11 1/1 2018

Når dette blad udkommer har vi forhå-
bentlig fået åbnet for vandet, og dermed 
gået en ny sæson i møde .

Generalforsamlingen forløb stille og ro-
ligt (det plejer den nu også). Se referat. 
Endnu engang tusind tak for jeres opbak-
ning til bestyrelsen.

Mit indslag i sidste nummer af havenyt, 
var desværre ikke kommet med – vi har 
lagt det på hjemmesiden.

Vi fik jo desværre ikke valgt et festudvalg. 
Kun Irene og Jytte stillede op. Men opga-
ven er for stor til 2 mennesker. Vi søger 
derfor 3-4 personer der kunne være inte-
resseret. Vælges der ingen vil konsekven-

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
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sen blive at, der ikke sælges børnelodder, 
afholdes bankospil og sommerfest mm. 
Det vil selvfølgelig være rigtig trist, hvis 
det er de ting vi her i Bjergbyparken er nødt 
til at sige farvel til. Så vi håber meget på, at 
nogle vil melde sig.

Jeg håber I alle som jeg glæder sig til en 
ny sæson. Rigtig mange trænger til en 
kraftig oprydning i og omkring sit hus. 
Husk vi har alle forpligtiget os til, at holde 
vores haver. Er du i tvivl om noget, så læs 
vedtægterne i det grønne hæfte.
Jeg ved at der stadig fanges rotter i 
Bjergbyparken. Rotter kan jo rigtig godt 
lide affald og rod, så de har noget at 
gemme sig i.

Her i 2017 har vi fællesarbejde flg. dage:
Søndag den 23. april kl. 10-13 – Sellerivej
Lørdag den 6. maj kl. 10-13 – Dildvej
Søndag den 28. maj kl. 10-13 – Porrevej 
(lige nr.) og Stenagergårdsvej

Lørdag den 10. juni kl. 10-13 – Persillevej
Lørdag den 19. august kl. 10-13 – Porre-
vej (ulige nr.)
Søndag den 17. september kl. 10-13 – 
Timianvej
Lørdag den 7. oktober kl. 10-13 – Kør-
velvej og alle dem der ikke har været der 
de andre dage, eller har lyst til at tage 
en ekstra dag

Husk at der skal mødes op til fællesarbej-
de. Er man forhindret den dag, det er ens 
vej, må man meget gerne møde op, én af 
de andre dage. Møder man slet ikke op, vil 
man modtage en bod på 500,- kr. Dette 
er vedtaget på generalforsamling. Vi har 
arbejde til alle – tungt som let arbejde.

Vi glæder os til at se jer igen i den nye 
sæson

Mange forårshilsner pbv
Mariann
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Når du modtager dette blad er sæsonen 
så småt begyndt. Der er åbnet for vandet 
og bommen er lukket op.

Fra generalforsamlingen 3/2-2017
(Kopi af selve referatet hænger på op-
slagstavlen).

Repræsentanter fra 22 haver var mødt 
op til generalforsamlingen (inkl. besty-
relsen).
Det betyder at vi ligger i top blandt have-
foreningerne, når vi regner i procent.
Lad os håbe det fortsætter.
En meget stor tak til de der var mødt op.

Kredsformand Per Sørensen blev valgt til 
dirigent.

Formanden indledte sin beretning med 
at nævne, at det havde været en sæson 
uden de helt store udfordringer.
Der havde som sædvanligt været et pin-
se arrangement, pinsemorgen, i godt 
vejr, med ca. 30 deltagere.
Traditionen tro var der også en sommer-
fest, 1. lørdag i august, med 40 deltagere.
Ligesom i 2015 startede vi ved middags-
tid i stedet for til aften. 
Formanden var herefter inde på det 
ugentlige salg af lodsedler. Det havde i 
2015 knebet med at få solgt alle lodder 
i nogle af ugerne. Som konsekvens heraf 
satte bestyrelsen i 2016 antallet af lod-
der ned fra 500 til 400. Det gjorde at der 
havde været udsolgt i alle uger.

I sæsonens løb blev der uddelt bod til 9 
lejere for udeblivelse fra fællesarbejde, 

og til 4 lejere for manglende vedligehol-
delse af deres haver.
Med hensyn til fællesarbejde nævnte 
formanden, at udeblivelse er at svigte 
fællesskabet. Derfor havde bestyrelsen 
stillet forslag om at hæve boden fra 300 
til 500 kr.

Formanden nævnte at vejene var blevet 
rettet af, da var blevet for høje på midten. 
Resultatet var ikke tilfredsstillende. Så vi 
vil finde en anden vognmand næste gang.
Formanden kom herefter ind på par-
keringsforbuddet på vejene. Det havde 
været i kraft i hele 2016 og var stort set 
blevet overholdt.
Parkeringspladsen kunne udnyttes lidt 
bedre, hvis lejerne fyldte pladsen op fra 
en ende af.

Afsluttende ønskede formanden alle en 
rigtig god kommende sæson 2017, med 
vand, varme, solskin og godt humør, i 
passende mængder.

I forlængelse af beretningen gav næst-
formanden, Steen Nielsen, en orientering 
om vandsagen.
Sagen gik tilbage til december 2015, da 
Haveforeningen fik skiftet vandmåler. 
Her viste det sig at bestyrelsen i havde 
aflæst et vandforbrug der var 10 gange 
mindre end det reelle. Det var sket gen-
nem mange år.

I løbet af 2016 har der været en korre-
spondance mellem vandværket og be-
styrelsen om efterbetaling. Bestyrelsens 
holdning har været at fejlaflæsningen 
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var vandværkets ansvar, fordi det burde 
have vidst at der var noget galt.
25/1-17 modtog bestyrelsen en stæv-
ning med krav om betaling af ca. 65.000 
kr. (efterbetaling for 2012-2014). Besty-
relsen er ved at udarbejde et svarskrift 
med påstand om frifindelse.
I vil blive orienteret om det videre forløb, 
ved opslag og i ”Havenyt”.

Lotteriregnskabet:
Peter Tvernik fremlagde regnskabet.
Pr. 31/12-16:
Bankkontoen: 8.558,77 kr.
Jubilæumskontoen: 17.967,22 kr.
Samlet beholdning: 26.846,00 kr.

Haveforeningens regnskab
Kredskasserer Bitten Christensen, frem-
lagde regnskabet.
Indtægter: 87.934,50
Udgifter: 84.835,39
Overskud: 3.099,11
Formue ultimo 2016: 3.009,11

Næste punkt på generalforsamlingen var 
en diskussion af vandure i hver have og 
ekstra betaling for at have en samletank 
i sin have.

Vedr. vandure var der en diskussion for 
og imod. Det ville være mest retfærdigt 
med vandure; men prisen ville være ca. 
3000 kr. pr. have. Udgiften til vand er 390 
kr. årligt.

Der var herefter en vejledende afstem-
ning m.h.t. om bestyrelsen skulle ar-
bejde videre med sagen, som så tages 

op på næste generalforsamling. Det var 
der flertal for. Vedr. ekstra betaling for 
at have en samletank , var der efter en 
diskussion enighed om at der ikke skulle 
være ekstra betaling.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:
1.  Forslag om at måtte have et badebas-

sin på op til 6000 l.
  Bestyrelsen kan give tilladelse til at en 

lejer må have et badebassin på op til 
6000 l.

  Det er en betingelse at bassinet kan 
tømmes uden at genere de omlig-
gende haver.

  Desuden koster det en ekstra vandaf-
gift om året:

 Bestyrelsen foreslår:
 0-1000 l: 100 kr.
 1001-6000 l: 500 kr.
 Forslaget vedtaget.
2.  Forslag om at boden for udeblivelse fra 

fællesarbejde hæves.
  Bestyrelsen foreslår at boden for ude-

blivelse fra fællesarbejde hæves fra 
300 kr. til 500 kr.

 Forslaget blev vedtaget.
3.  Forslag om ekstra betaling for vand, 

når der er en samletank i haven.
  Bestyrelsen trak forslaget tilbage som 

konsekvens af den tidligere diskussion.
 
Der var herefter Valg af bestyrelsesmed-
lemmer, suppleanter og revisor.
Fra bestyrelsen var Steen Nielsen 
(Kløverengen 38) og Ellen Jacobsen 
(Kløverengen11) på valg.
Steen blev genvalgt. Ellen ønskede at 
træde ud af bestyrelsen.
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Kitty Pedersen (Blomsterengen 5) blev 
valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Følgende blev valgt som suppleanter: 
1. Lissi Nielsen (Fugleengen 14), 2. Ilse 
Vognsen (Kløverengen 8).
Revisor blev Kirsten Bagge (Blomsteren-
gen 12).
Bestyrelsen takker Ellen for hendes 
arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2017 er herefter:
Formand: Peter Tvernik, Kløverengen 30
Næstformand og sekretær: Steen Nielsen, 
Kløverengen 38
Kasserer: Johnny Tobberup, Fugleengen 4
Tai Buchholtz, Kløverengen 16
Kitty Pedersen (Blomsterengen 5)
Formanden og næstformanden udgør et 

formandskab, som fordeler opgaverne 
mellem sig.

Fællesarbejde
Første gang: lørdag 15/4-16. Der hænger 
et opslag i opslagsskabet.

Sidste nyt om vandsagen
Vi har indsendt et svarskrift. 28/2-17 har 
vi modtaget en replik fra sagsøgeren.

Vi skal herefter indsende en duplik senest 
15/3-17. Der er planlagt et retsmøde 8/8-
17, Hvis ikke sagsøger, inden da, ønsker at 
indgå et forlig, 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Assentoft    Tlf. 8649 4171    VAEL@VAEL.DK    VAEL.DK

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare
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Som bekendt er årets generalforsamling 
afholdt, her følger et kort referat.

Flemming Laut blev valgt som dirigent, 
og derefter fulgte de forskellige punkter 
på dagsordenen.

Karen Margrethe Poulsen klarede referatet.
Der var fremmødt 17 haver.
Formandens beretning omtalte årets 
gang i kolonien og blev vedtaget.

Ang. regnskabet var der et lille minus i 
årets drift på kr. 600, så budgettet kan 
vist ikke rammes mere nøjagtigt, og Vi 
regner med at have nogenlunde de sam-
me udgifter i 2017, så årlig haveleje for-
bliver på kr. 1.200, renovation kr.
302 +vand efter forbrug, regnskab og 
budget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om fortsat at 
lægge regnskabet ud i Kredsens regi blev 
også vedtaget, da ingen medlemmer var 
villige til at påtage sig opgaven, dermed 
foregår revision også samme sted, det 
koster 40 kr. pr. medlem.

Medlemmer med husforsikring betaler 
fremover præmien a`conto forud sammen 
med opkrævning af haveleje første halvår.
Under valg til bestyrelsen var der genvalg 
til Karen Margrethe Poulsen og Bent Hou-
gaard, som nyt medlem valgtes Fin Mar-
hauer, Tage Krogh og Kaj Velling tiltræder 
som supleanter.

Festudvalg består af: Hanne Velling, Vera 
Kristensen og Carl Pedersen.

Som et ekstra indlæg blev omtalt, at der i 
år kører en konkurrence i Kredsen, om at 
dyrke den højeste solsikke eller det stør-
ste græskar, I opslagskassen kan man se 
regler,og der hænger en tilmeldingsliste 
for interesserede.

På best.vegne: 
Carl Pedersen
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Vi er kåret som 
danskernes foretrukne bank

Vil du være kunde i
danskernes foretrukne bank, så kontakt

os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

8

Østervold 18  I  8900 Randers
randers@al-bank.dk  I  al-bank.dk

år i træk
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Kære medlem:
Foråret er sat ind, vi er på vej ud i vores 
haver og mon ikke vi alle har store for-
ventninger til vores nye sæson. Sol, var-
me, dejlige timer med familie og venner. 
Forhåbentligt vil vi alle gøre vores bedste 
for at vi kan være glade for og stolte over 
at være medlem i H/F Romaltparken. 

Fra medlemsmødet:
Vores bestyrelse i 2017 er lig sidste år: 
Formand Inger, næstformand Ib, medlem 
Christina, Gert og Mogens. Suppleanter 
til bestyrelsen blev: Lotte(RH4), Hen-
rik(RV10), Martin (RV37) og Martin(RV58). 
Delegerede til Kredsgeneralforsamlingen 
blev: Henry (RV23), Susanne (RH17), Hans 
(RV32) og Jan (RV59), Marner (RV55). Til 
festudvalget blev valgt Lasse, Marianne og 
Sanne. Selve mødet gik godt. Beretning, 
foreningens og festudvalgets regnskab 
blev godkendt uden kommentarer. Besty-
relsesforslag om stigning af vores drifts-
beløb på kr. 50,00/halvår til kr. 100,00/
halvår blev vedtaget. Et medlemsforslag 
om at kunne bruge motorredskaber kl. 
15.00 om lørdagene blev vedtaget. Et med-
lemsforslag om at en trailerplads skulle 

være gratis blev nedstemt. Et medlems-
forslag om at vi kunne installere brænde-
ovn/pille ovn i haverne blev nedstemt.

Bestyrelsen oplyste at fremtidige arran-
gementer og fællesarbejder bliver om 
lørdagene. At der er indgået en 5-årig 
kontrakt med vores købmand. At denne 
fremover vil have de mest almindelige 
dagligvarer på hylderne. At der opsættes 
kontakt-info med billeder af bestyrel-
sesmedlemmerne i vores tavler.
Du kan læse beretning, se regnskab, se 
forslag og læse det fulde referat på vo-
res hjemmeside www.romaltparken.dk 
Du kan også hente dette i papirform på 
vores kontor i foreningen.

Renovation: Husk at pap-emballage, 
elektronik, malerbøtter etc., haveaffald 
og storskrald skal afleveres på losse-
pladsen, Husk at sortere hus-affald – 
Sorter Aviser, blade, plastik, dåser, glas, 
mad emballage, køkkenaffald for sig. Alt 
har sin egen container. Der må IKKE kom-
me andet i containerne. Containere tøm-
mes om torsdagen. Er containerne fulde, 
må du ”gemme” dit affald til de er tømt.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Hastighed: Husk at du max må køre 20 
km i timen på vores veje. Kør gerne min-
dre, vis hensyn til alle og skån samtidig 
din bil/trailer.

Trailerplads: Trailere må ikke parkeres 
ude foran din have. På kontoret kan lejes 
en trailerplads – pris kr. 100/år.

Fællesarbejde i april og maj:
8. april indkaldes: Kristrup Engvej nr. 71, 
81, Romaltparken Vest nr. 6, 29, 49, 57, 58, 
Romaltparken Øst 3, 13, 14, 17 og Romalt-
parkens Hovedgade 36, 47, 42, 52, 55, 68, 
79, 88.
22. april indkaldes: Romaltparken Vest 
nr. 1, 18, 38, 51, 55, 64, Romaltparken 
Øst nr. 2, 4, 15, 23, 24 og Romaltparkens 
Hovedgade nr. 17, 35, 40, 50, 59, 97, 100, 
102
6. maj indkaldes: Romaltparken Vest nr. 
30, 41, 42, 52, 56, Romaltparken Øst nr. 
8, 9, 10, 21, Romaltparkens Hovedgade 
nr. 20, 21, 26, 32, 56, 60, 73, 74, 75, 84
20. maj indkaldes: Kristrup Engvej nr. 73, 
77,  Romaltparken Vest nr. 4, 10, 12, 16, 22, 
32, 36, 40, Romaltparkens Hovedgade nr. 
13, 37, 41, 42, 63, 69, 80, 89, 91
Der er nye ordensregler vedrørende 
fællesarbejde: Du har mødepligt, men 
må gerne sende en afløser. Kan du ikke 
deltage, den dag du er indkaldt, skal du 
melde afbud på telefon 20 85 43 50 og 
aftale hvilken lørdag du kan komme. Du 
vil modtage en sms som bekræfter det-
te. Modtages afbud ikke, tildeles en bod 
på kr. 500 ( jf. medlemsbeslutning). Bod 
opkræves på førstkommende haveleje. 
Ved regnvejr aflyses arbejdsdagen via sms 

– arbejdsdagen flyttes her til lørdagen ef-
ter. Deltagelse i fællesarbejde kan IKKE 
byttes med andet arbejde for foreningen. 
Alle årets indkaldelser og arbejdsdage kan 
ses i vores opslagstavle og på hjemmesi-
den www.romaltparken.dk 

Forsikring:
Er du med i vores kollektive forsikring ved 
Alm. Brand skal du vide at vores policenr. 
er 1065 82106. Har du generelle spørgs-
mål til forsikringen ringer du til assurandør 
Christian på telefon 6087 2929. 

Har der været et ”uheld”:
Anmeld skader:  Alm. Brand Forsikring
Online:  www.almbrand.dk
Mail:  skade.erhverv@almbrand.dk
Tlf:  57666260
Døgnvagt ved haster  35473500

Kontoret i Romaltparken:
Åbningstid i sæson 2017 er lørdage ml. 
kl. 11-12 og efter aftale.

Vi i Bestyrelsen ønsker jer alle en dejlig 
forsommer.
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Nu er vinteren ifølge kalenderen ved at 
være ovre og foråret står for døren. Der 
er stille i kolonien og haverne ser ud til at 
længes efter forår og sommer. Det sam-
me gør vi jo nok alle sammen. 

Vi lukkede for vandet 30. oktober 2016. 
Så kom jul og nytår, og bestyrelsen håber 
alle har haft en god jul og kommet godt 
ind i det nye år 2017. 

Vi har afholdt generalforsamling tirsdag 
den 7. februar. 

På generalforsamlingen blev det vedta-
get, at det fremover skal koste en bøde 
på 300 kr., hvis ikke man møder op til 
vandåbningen. 

Det er et voksende problem, at have-
lejerne ikke møder op. Der er hvert år 
problemer med haver, der ikke har fået 
lukket for deres stophaner før vinteren. 
Dette forårsager et stort vandudslip 
og ødelæggelse på grund af vandska-
der i husene på grund af frostsprængte 
vandinstallationer. Hvis man af en eller 
anden årsag ikke selv ser sig i stand til 
at møde op til vandåbningen, skal man 
sørge for, at en anden møder op for sig. 
Denne oplyser så til bestyrelsen, at 
han eller hun repræsenterer en konkret 
have. Man kan også kontakte bestyrel-
sen, der således ved hvilke haver der 
skal holdes øje med. 

Det blev endvidere drøftet hvorvidt, der 
skal betales for ekstraforbrug af vand til 
badebassiner og træk og slip toiletter. 

Der er jo flere, der har opsamlingstanke. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen i det 
kommende år undersøger emnet yderligere 
og finder en løsning. 

Bestyrelsen består efter generalforsam-
lingen 7. februar 2017 af følgende.

Formand
Kai Søe 

Gade
Have 

17
Tlf.: 23 71 

06 85

Bestyrel-
sesmed-

lem

Mogens 
Jensen

Have 
13

Tlf.: 20 15 
56 82

Bestyrel-
sesmed-

lem

Erling 
Skovri-

der

Have 
32

Tlf.: 28 43 
16 87

Der åbnes for vandet søndag den 26. 
marts 2017 kl. 11.00. Husk nu at komme 
og være med til vandåbningen – og husk 
nu, at hvis ikke man møder op eller sen-
der en stedfortræder koster det 300 kr. 

Når dette nummer af Have Nyt udkom-
mer, har foråret forhåbentlig indfundet 
sig, og der er blevet åbnet for vandet. 
Meddelelsen vedrørende mødepligten til 
vandåbningen vil blive sat op i opslags-
kassen, da dette nummer af Have Nyt 
først udkommer i april. 

Bestyrelsen har besluttet, at der indkaldes 
til fællesarbejde 17. juni, 12 august, 16. 
september og der afholdes sommerfest 
den 2. september. 
Dette er så alt for denne omgang. 
På vegne af bestyrelsen
Erling
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Velkommen til 2017! Mens dette skrives, 
ligger der sne udenfor og termometret er 
en smule under.
Det ser forhåbentligt anderledes, når I 
holder dette blad i hånden. Lad os håbe 
på en rigtig god sæson med godt vejr …
Den 13. februar afholdt Vasen den årli-
ge generalforsamling i Fritidscentret. 39 
haver var repræsenteret på mødet – lidt 
færre end vi er vant til, men det var jo 
også i skolernes vinterferie.
Det fremgik af formandens beretning, at 
der igen i det forløbne år har været man-
ge indbrud - i denne omgang mærkeligt 
nok med mere hærværk end tyveri. Måske 
fordi vi alle har vænnet os til at tømme 
vore huse til vinteren for ting, der er værd 
at stjæle? Heller ikke Vasens fællesbyg-
ninger gik ram forbi: Alt vores nyindkøbte 
håndværktøj blev stjålet!
Drænene i hele kolonien er renset i ef-
teråret og er blevet det igen i forbindelse 
med starten på sæson 2017 i slutningen 
af marts. Og så er der lagt nyt dræn på 
parkeringspladsen v. Hindbærstræde. På 
gåture i løbet af vinteren har det tydeligt 
kunnet ses, at det har haft god effekt. 

KREDSENVASEN

Det samme har oprensning af grøfterne 
omkring Vasen og på Vasevejen.
Og så skal vi jo til det - igen: Der må KUN 
komme husholdningsaffald i container-
ne. Og kun i affaldsposer - IKKE I SÆKKE! 
Men lad os nu slutte med noget godt: Va-
sens 40 års jubilæum - og fest var en stor 
succes. Det kan godt være at vi ikke helt 
havde vejrguderne med os, men der var 
stor tilslutning, høj stemning, dejlig mad 
og musik! Der var mange af os, der mødte 
hinanden for første gang - lad os håbe, 
det ikke bliver sidste…
Formanden takkede bestyrelsen, festud-
valget - og ikke mindst de mange frivillige 
- for deres hjælp i den forgangne sæson!
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
og på forslag fra bestyrelsen vedto-
ges det at stille indbetaling af 400 kr. til 
opsparing i bero og at opsparede beløb 
overføres til driften.
Bestyrelsen havde også foreslået at 
hæve boden for manglende renholdelse 
af have samt boden for udeblivelse fra 
fællesarbejde uden gyldig grund. I begge 
tilfælde fra de nuværende 250 kr. til 500 
kr. Begge dele blev vedtaget.
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KREDSEN KREDSENVASEN VENEZUELA

Generalforsamlingen i HF. Venezuela vel-
overstået i Remisen, der var fremmødt 
50 stemmeberettigede haver og det hele 
forløb i god ro og orden.
Vi fik skiftet formanden ud uden dramatik, 
og afløser for Helle Østergaard Thorsen 
er Annette Christensen. Foreløbigt valgt 
for en 1 årig periode. Helle fik stor ros for 
hendes indsats, og en klapsalve blev det 
også til.

Bestyrelsen 2017 er som følger: 
Formand: Annette Christensen, 
 Kongevejen 10, tlf: 20 27 51 14  
mail: anc@tradium.dk

Næstformand: 
Jesper Rehder Jensen, Kongevejen 21, 
tlf: 31 26 49 59 (Bålmand)

Sekretær: Jytte Lindenfeldt, Adelsvejen 2, 
tlf: 40 40 55 06 mail: lindenfeldt@live.dk

Preben Christensen: Hertugvejen 25,  
tlf: 26 80 15 71
Aase Jensen, Kongevejen 14, 
tlf: 22 64 71 37
Ebbe Hagedorn, Hertugvejen 8, 
tlf: 26 23 19 06
Frank Petersen, Hertugvejen 17, 
tlf: 29 91 07 35

Suppleanter til bestyrelsen er : 
Vibeke Dalsgaard og Jessi Sørensen.

Vores festudvalg kom i 2017 til at lyde:
Kirsten Svensson, Bådevænget 20
Flemming Foged, Bådevænget 34

Ligeledes blev det vedtaget på forslag af 
Steen Jensen igen at tage sagen op med 
kommunen om muligheden for at hæve 
grænsen for størrelsen af kvadratme-
ter-antallet for huse fra 40 til 50. Det 
blev ligeledes vedtaget.
Formanden genopstillede og blev en-
stemmigt valgt af forsamlingen. I besty-
relsen skete der enkelte rokeringer: Lars 
Beck genopstillede, men kunne ikke væl-
ges ifølge vedtægterne, da han ikke var til 
stede. I stedet valgtes Poul Erik Hansen. 
Bente Møller havde ønsket at udtræde af 
bestyrelsen og erstattedes af 1. supple-
anten Christian, som foreløbigt sidder den 
resterende del af Bentes periode (1 år).
Som nye suppleanter (for 1 år) valgtes 
Tommy, Vasen 19 og Kate, 
Pærestræde 18.
Alt i alt en rigtig god generalforsamling 
med stor enighed og god stemning!

Praktiske oplysninger:
Vasens kontor holder også i denne sæson 
åbent hver søndag mellem kl. 11 og 12.
Det fulde referat fra generalforsamlin-
gen kan læses på kredskontoret i dettes 
åbningstider på onsdage.
Du kan, hvis det er vigtigt, evt. også få 
det sendt pr. email ved at henvende dig 
til referenten (Henrik Lauritzen) pr. mail 
( henrikblauritzen@gmail.com) eller i en 
privat besked på Vasens Facebook-side.
Husk i givet fald at oplyse navn, adres-
se i Vasen og en e-mail adresse, der kan 
sendes til.

En god sæson ønskes til Jer alle!
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Jessi Sørensen Hertugvejen 21
Heidi Kristensen, Baronessevejen 16
Uwe Kristiansen, Grevindevejen 14

Det er dejligt der er kræfter i kolonien til at 
løfte denne opgave til vores allesammens 
gode. Tak for det.

Vi har afholdt det første konstituerende 
møde i bestyrelsen, og planlægningen for 
det kommende have år er i fuld gang.

Den 6.3. 2017 deltager vi 11 havelejere 
i vores kredsrepræsentantskabsmøde 
i Fritidscentret kl.19.00, der er diverse 
forslag der skal behandles. Der kommer 
info ud snarest muligt efter mødet, om 
det forslag der er stillet fra vores koloni 
vedr. installation af brændeovne.

Vandåbning bliver lørdag den 25.3. 2017 
kl 11.00 I bedes være tilstede i jeres ha-
ver, eller sikre der bliver holdt øje med 
evt. sprængninger osv. Bestyrelsen vil 
være at finde rundt i kolonien denne dag.

Som sædvane er der suppe og gule ærter 
i kioskens område til koloniens medlem-
mer kl. 12.00 Vi håber at se rigtig mange 
af jer. Rene Møller ( slagteren) er chefkok 
denne dag, da Gunnar er forhindret af 
møder i København.

Et stort velkommen til de nye havelejere der 
er kommet til i løbet af vinterens løb. Vi hå-
ber I bliver ligeså begejstrede for Venezu-
ela, som vi andre er. Sæt jer godt ind i hvad 
der foregår i kolonien, benyt  oplagstavlen 

VENEZUELA

til jeres info, samt vores hjemmeside  
www.kolonihavenvenezuela.dk, og face-
book gruppen Venezuela Haveforening. Så 
er man godt rustet.

Bålpladsen er i vinterperioden blevet 
ryddet op, og er klar til sæsonstart, vi 
takker for en god indsats til de friske fyre 
der klarede det.

Vær nu helt klar på de regler der er for 
benyttelse af bål og affaldsplads og de 
containere der er til rådighed. Det er hel-
ler ikke Jespers opgave som bålmand 
at være sherif, eller stik i rend dreng for 
nogleaf jer. I må selv sætte jer ind i hvad 
der KAN OG MÅ afleveres. Vi risikerer ved 
misbrug, at få vores gode bålplads lukket 
af Randers Kommune (se vores særlige 
regler for Venezuela).

Nu kom jeg næsten til at lyde som den 
gode Gunnar, det lover jeg det sker aldrig 
mere   

Det der er vigtigt for det gode sammen-
hold er at alle overholder de regler vi har, 
og dermed kan bevare vore dejlige koloni, 
og dermed vil jeg navngive den kommen-
de sæson som ” Den bedste havesæson 
nogensinde set ”

På Bestyrelsens vegne 
Annette Christensen
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VESTRE ENGHAVE

Så har foråret gjort sit indtog, vandet er 
blevet åbnet og der er igen kommet liv i 
haverne. 

Vestre Enghave, afholdt i starten af feb-
ruar  generalforsamling. En forsamling 
med få deltagere, men vi fik dog valgt en 
bestyrelse. Følgende er blevet valgt: For-
mand(kvinde:)) – Henriette Fredslund, 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Jytte AlteN-
burg, Bestyrelsesmedlem for 1 år – Jacqu-
eline Sandberg, suppleant - Gurli Knudsen.

Der var på mødet et forslag om at købe en 
container, som skal beklædes med træ og 
bla. skal indeholde diverse havemaskiner, 
evt. partytelt, borde, stole, som så kan lejes 
ud til rimelige priser. Kredsen spørger kom-
mune om vi kan have en sådan til at stå på 
fællesarealet og bestyrelsen undersøger 
priser på container og træbeklædning.

Vi talte også om at lave et festudvalg, 
men da ingen meldte sig, tager besty-
relsen sig af dette. Hvis nogen har lyst til 
at hjælpe til ved div. arrangementer, er I 
meget velkommen: )
Og i forbindelse med det, bliver der af-
holdt Pinsehygge med rundstykker mm., 
på fællesarealet søndag den 4/6 2017 
kl. 10.00. 

Derudover arrangerer vi en arbejdsdag, 
således at vi i fællesskab kan få en pæn 
og indbydende kolonihaveforening. Det 
kan bla. være maling af infotavle, op-
rydning på fællesarealet oa. Denne dag 
er sat til lørdag den 1/7 2017, hvor vi 

mødes på fællesarealet kl. 10.00 og her 
får uddelegeret små opgaver. Ved mid-
dagstid tænder vi grillen op og hygger 
med bla. pølser, brød og drikkelse. Har 
nogen lyst til at bage en kage, skal det 
være velkomment.
Vi håber, at der er opbakning til ovenstå-
ende arrangementer.

Vores affaldscontainer kommer i denne 
sæson til at stå oppe ved Hvidemøllevej 
ved infotavlen. Vi gør opmærksom på, at 
den KUN må benyttes til husholdnings-
affald og IKKE til planter, byggeaffald osv. 
Og kun af Vestre Enghaves kolonister.

Husk at der skal være synlig skiltning med 
husnr. på eller ved din havelåge/indgang.
Der vil som noget nyt i år være en græs-
kar og/eller solsikkekonkurrence. Mere 
information følger i infotavlen. Hvis man 
ønsker at deltage, kontakt bestyrelsen 
eller kredskontoret.

Vi har en facebookside - Vestre Enghave. 
Her kan alle gå ind og bla. lægge billeder 
op, det kan være af de smukke blomster, 
kæmpekartoflen eller de mange dræbers-
negle man har i sin have. Har du noget til 
salg eller en go ide til kommende plante-
markeder mv., kan det også informeres 
om på denne side.

Ellers hold øje med infotavlen og kontakt 
gerne bestyrelsen for ris, ros og/eller 
gode ideer.
Med venlig hilsen 
Jytte, Jacqueline og Henriette
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Generalforsamling
Referat i forbindelse med generalfor-
samling torsdag den 2. februar 2017 kl. 
19.00 i Fritidscentret, Vestergade 15, 
store sal, kl. 19.00.

1.  Velkomst 
  Bestyrelsesformand Dennis Lind bød 

velkommen og bad os rejse os op for at 
mindes de personer, som ikke er blandt 
os mere.

2.  Valg af dirigent
 Gunnar Vitting blev valgt til dirigent
3.  Registrering af deltagende haver
  De deltagende have blev registret ved 

ankomst og der deltog 34 haver.
4.  Nedsættelse af stemmeudvalg
  Følgende blev valgt: Sonja Rasmus-

sen, Skovlund 47, Lone Mogensen, 
Timiankæret 16 Jane Sørensen, Timi-
ankæret 48 

5.  Formandens beretning
  Bestyrelsesformand Dennis Lind 

nævnte nogle af de mange tiltag, der 
skete i 2016. Bl.a. istandsættelse af 
fælleshuset, anlæg af grussti. Dennis 
takkede også alle de kolonister, som 
havde hjulpet til med at på det hele 
på plads. Dennis sagde endvidere, at 
han er glad og stolt, Når I kolonister 
kommer og fortæller, at stemningen i 
Vorupkærparken er vendt til noget po-
sitivt og glæder sig til at tage hul på et 
nyt år og se hvad festudvalget finder 
på af spændende ting.

6.  Fremlæggelse af årsregnskab 2016
  Bitten fremlagde regnskabet, der 

udviste et overskud på kr.14.000.  
Regnskabet blev godkendt.

7.  Indkomne forslag
 a)  Lokale ordensregler 

Bestyrelsesmedlem Knud Vissing 
gennemgik alle punkter. 
Dorte Sørensen, Timiankæret 39, 
ønsker ordet ”nyklippet” til ”klippet” og 
”henholdsvis” til ”senest”. Eller positiv 
over for at få ordensregler. Reglerne 
blev vedtaget ved afstemning.

 b)  Afgifter og bod 
Bestyrelsesmedlem Karen Jen-
sen gennemgik skemaet og her 
skal ”nyklippet” rettes til ”klippet”. 
Afgifter og bod blev vedtaget ved 
afstemning.

 c)  Budget 2017 
Bodil Høgstrup fremlagde budget for 
2017 og gennemgik udgifterne ”Veje 
og anlæg”. Bl.a. skal der opsættes 
udendørslamper ved toiletbygning/
fælleshus med censor. En helvæg 
mellem de 2 dametoiletter. Maling 
af vinduer på fælleshuset. Maling 
af toiletbygning. Meget gerne en 
terrasse ved gavlen af fælleshuset 
ved den nye dør. 
Budgetforslaget blev vedtaget ved 
afstemning.

 d)  Forslag fra Myntekæret 3/Michael 
Pehrson 
Der stilles forslag at alle bestyrel-
sesmedlemmer og de suppleanter i 
bestyrelsesarbejdet får deres have-
leje betalt af H/F Vorupkærparken.  
Forslaget blev uddybet og det 
er ikke kun haveleje, men hele 
girokortets betaling. Det vil give en 
større udgift pr. have. Forslaget blev 
nedstemt ved afstemning.
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8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 Bodil Høgstrup genopstiller
 Peter Andersen genopstiller
  Bodil og Peter blev genvalgt ved  

afstemning.
9.  Valg af 2 suppleanter 

 Brian Rytter genopstiller Anne Dorte 
Tind, Myntekæret 29, er på valg Brian 
blev genvalgt og Anne Dorte blev 
valgt ved afstemningen.

10.    Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Susanne Laustsen genopstiller. 
 Susanne blev genvalgt og Jesper 
Jensen, Timiankæret 30, blev valgt 
som suppleant.

11.   Valg af delegerede til kredsre-
præsentantsmøde 6. marts 2017. 
 Vorupkærparkens bestyrelsesmed-
lemmer: Dennis Lind, Karen Jensen, 
Knud Vissing, Peter Andersen, Bodil 
Høgstrup, Brian Rytter og Anne Dorte 
Tind er selvvalgt. Derudover blev føl-
gende valgt: Jørgen Overgaard, Timi-
ankæret 41. Jesper Jensen, Timian-
kæret 30. Hans Jensen, Timiankæret 
13 og Dorte Sørensen, Timiankæret 
39. Som suppleanter blev valgt: Tho-
mas Mogensen. Timiankæret 16 og 
Bent Lunø, Persillekæret 9.

12.   Eventuelt 
 Jørgen Overgaard. 
 Dagsorden må gerne sendes ud i god 
tid, så der er mulighed for at stille æn-
dringsforslag. Birthe Hovmand. Ønske 
om brusebad i toiletbygningen.

Konstituering af bestyrelsen
Ved bestyrelsesmøde d. 26. februar kon-
stituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:  Dennis Lind,  
Skovlund 47

Næstformand:   Knud Vissing, Timian-
kæret 49

Kasserer:  Bodil Høgstrup,  
 Persillekæret 14

Øvrige  
medlemmer:  Peter Andersen, 

 Myntekæret 20 
Karen Jensen,   
Timiankæret 5

 
Bestyrelsens telefonnummer er  
61 14 39 46.
Kan kontaktes mandag eller torsdag mel-
lem kl 18 og 19. Personlig kontakt på fælles 
arbejdslørdage mellem kl 10 og 11.

Opstart af ny sæson
Nu er foråret kommet, og vi glæder os til 
en ny sæson i haverne. Der bliver åbnet 
for vandet søndag d. 26. marts kl 11, og 
bestyrelsen henstiller til, at man enten 
selv er til stede eller har aftale med andre 
om at holde øje med eventuelle frostska-
der på vandrør og installationer.
Kl 12.30 serveres der suppe og en øl/
vand i SMUT-IND, så vi lige kan hilse på 
hinanden igen efter vinterdvalen. Serve-
ringen er gratis og kræver ikke tilmelding.

Konkurrence
Vorupkærparken vil gentage succesen 
fra sidste år om
• den højeste solsikke og
• det tungeste græskar
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Bestyrelsen måler eller vejer ca. 1. sep-
tember 2017.
Information om tilmelding – se infotavlen.

Præmiehaver og hækklipning
Som tidligere sæsoner indstiller bestyrel-
sen til Kredsen, hvilke haver i Vorupkær-
parken, der skal nomineres til præmie. 
Denne vurdering foregår i år d. 28. maj, og 
samtidig inspiceres for ukrudt. Vi befinder 
os på lejet jord og har derfor pligt til at hol-
de det, der vokser på jorden. Hækkene skal 
renses for ukrudt, og der skal rengøres for 
ukrudt ca. 1 meter udenfor hækkene både 
til vej, sti og p-plads.

Som det fremgår af de reviderede or-
densregler skal hækkene være klippet 
senest d. 1. juli og d. 1. oktober, og be-
styrelsen foretager inspektion af dette 
samt af evt. ukrudt umiddelbart herefter.

Fællesarbejde
Som det fremgår af beslutning på gene-
ralforsamlingen, er boden for udeblivel-
se uden afbud fra fællesarbejde blevet 
fastsat til 800 kr. Det skal indskærpes, 
at hvis man er forhindret i at møde til 
fællesarbejde på den fastsatte dag, har 
man pligt til både at melde afbud og 
samtidig aftale et andet tidspunkt. Det 
er nemlig ikke særlig praktisk, at alle de, 
der har meldt afbud i løbet af sæsonen 
stiller den sidste arbejdsdag, selvom 
det selvfølgelig er prisværdigt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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
Tlf. 20 85 43 50, bestyrelse@romaltparken.dk

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

Venezuela: Annette Christensen, 
Vestergrave 37B, 3 tv, 8900 Randers C, 
Tlf: 20 27 51 14
mail: anc@tradium.dk

Vorupkærparken: Dennis Lind 
Husarvej 20 1 th, 8930 Randers NØ
Tlf. 61 14 39 46, 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: Henriette Sørensen  
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf. 26 22 75 86

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: Tommy Rasmussen
Estruplundvej 17, 8950 Ørsted 
Tlf. 20 24 70 54

Oasen, Grenå
Henrik Lange, 
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

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, tlf. 86 41 95 50

Næstformænd:  
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
Egon Søjbjerg, tlf. 51 98 00 56
 
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

Tryk: BUCHS AS
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