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KREDSEN BJERGBYPARKEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING 
Husk at melde til kredskontoret hvis du 
skifter navn eller adresse. Det skal gøres 
senest 2 uger efter ændringen men gerne 
før. Anfør haveforening, vejnavn og num-
mer i kolonien. Skriv også tidspunkt for 
ikrafttræden ( dato ) for ændringen.

Grenå og Hadsund skal melde dette til 
egne foreninger hvorefter ændringen 
sendes videre til Østjyllands kreds.

INDLÆG TIL HAVENYT
Husk lige at alle indlæg skal skrives på 
word dokument og dette dokument ved-
hæfter du når sender indlægget. Så får vi 
det på den rigtige måde.
Venlig hilsen Bladudvalget

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2017 ca.

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

Nu er sæsonen rigtig igang, og forhå-
bentlig kommer varmen også. 
Bestyrelsen vil fremover sammen med 
festudvalget lave et nyhedsbrev. Dette 
vil kunne læses på vores hjemmeside, og 
blive hængt op i kasserne.

Der er rigtig mange huller i vejene. Husk 
at vi selv skal lappe huller på vores egen 
halvdel, og der ligger grus rundt i parken 
- undgå det gule kort, og få det gjort.

Bestyrelsen er begyndt, at have ha-
vevandring, og der er allerede givet 12 
gule kort, for manglende hækklipning 
helt tilbage fra sidste år.

Rigtig mange trænger til, at få luget 
p-plads og langs hækken. Derudover er der 
desværre stadig mange misligholdet ha-
ver. Husk at også dette udløser et gult kort.

Som vi plejer, skal vi også nævne hastig-
hedsbegrænsningen i Bjergbyparken. I 
hele parken gælder der en max hastighed 
på 20 km/t.
Vi oplever desværre, at alt for mange kø-
rer alt for stærkt

Lad os passe på hinanden, og have en 
rigtig dejlig sæson 2017.

Mange forårshilsner fra bestyrelsen

KREDSEN
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DRONNINGBORGPARKEN FÆLLESKÆR

Arbejdsdagen i Fælleskær er lørdag den 
17 juni 2017

Vi mødes i Fælleshuset 102 kl. 9.00 til 
morgenkaffe og rundstykker

Der skal tilmeldes til formanden på tlf.  
20 24 70 54 hvilke havenumre der kom-
mer til denfælles arbejdsdag.

Der vil blive opstillet container til have-
affald.

Fælleshuset 102 har åbent hver lørdag 
fra kl. 13.00 til kl. 16.00

Bestyrelsen i Fælleskær

Når du læser dette, skulle sæsonen gerne 
være i fuld gang.
Foråret har været rigtig koldt. I skrivende 
stund er det stadig ikke for varmt.

Pinsearrangement
Som sædvanligt holder vi en sammen-
komst pinsemorgen.
Det er søndag den 4. juni, kl. 9.00
Vi begynder med fællessang og flaghejs-
ning. Derefter er der kaffe, te, rundstyk-
ker med pålæg og en lille en eller to til 
halsen.
Arrangementet er gratis. Det er lotteri-
kassen der betaler.

2. havevandring
Bestyrelsen har haft den 1. havevandring 
søndag den 21. maj.
Den næste havevandring bliver søndag 
den 2. juli, lige efter 1. juli, hvor hækken 
skal være klippet.

Solsikke/græskar konkurrence
Du kan stadig nå at melde dig til konkur-
rencen. Læs nærmere i opslagsskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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KREDSENFJORDGLIMT

Husk: Pinsemorgen
Søndag den 4. juni kl. 9.30.

Vi mødes til morgenkaffe med rundstyk-
ker, div. pålæg, kage og en lille en til 
halsen, medbring selv kaffe og service 
samt godt humør, så vi kan have et par 
hyggelige timer sammen.

Forslag: Overskud af udplantningsplan-
ter kan byttes/foræres væk på dagen.

Sct.Hans aften
fredag den 23. juni kl.18.00.
Bestyrelsen fyrer op i et par grill`er, så de 
er klar ved 1/2 syv tiden.

Medbring selv mad, drikkevarer, kaffe 
samt service, festudvalget sørger for 
kage til kaffen. Der arrangeres ameri-
kansk lotteri med fine præmier, så husk 
lidt mønt på lommen.

Ved begge lejligheder stilles teltet op, så 
vi kan sidde i læ og tørvejr.

På best.vegne: Carl Pedersen.

FESTUDVALGET VASEN

AKTIVITETSOVERSIGT FOR 2017

Bemærk: Ved alle arrangementer inkl.  
fællesarbejde vil der kun blive solgt  
lodder på festpladsen.

17. juni

Sommerfest for 
børn.
Der kan købes 
pølser

11.00 - 
12.30

Sommerfest for 
voksne.
Der kan købes 
ribbenssandwich
Musik fra klokken

13.00 - 
18.00

13.30 - 
15.00

23. juni Sankt Hans
17.30 - 
21.30

6. juli

Åben grill
Grillen er klar fra 
kl. 17.00
Man medbringer 
selv mad. Der kan 
købes øl + vand

17.00 - 
21.00

27. juli Åben grill  se 6. juli

27. 
august

Loppemarked
Opstilling fra 
kl. 9.00

10.00 - 
14.00

17. 
september

Plantebytte dag
10.00 - 
14.00

30. 
september

Efterårsfest på 
festpladsen

18.00 
-  ??
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SAMARBEJDSUDVALG GRENÅ

Lørdag den 23. april 2017 arrangere-
de samarbejdsudvalget for fælleshu-
set (Oasen,Brohaven og Fælleskær) en 
åbningsdag. Dagen startede kl. 11 og 
sluttede kl. 15.30. Her var der mulig-
hed for alle interesserede, at komme og 
høre hvad det nye udvalg har af tanker 
om husets fremtid med diverse arran-
gementer i sæsonen. Der vil bla. være 
Sankt Hans fest den 23. juni, loppemar-
ked den 12. august og Høstfest den 9. 
september. Udover dette overvejes der 
også at holde åbent en dag om ugen, 
hvor der er mulighed for at komme og 
spille kort, lave håndarbejde osv. Dette 
vil der komme nærmere information om 
senere. Der blev også gjort opmærksom 

på at alle arrangementer og aktiviteter 
er for alle medlemmer og at venner og 
bekendte også er velkommen. Huset vil 
kunne lejes af alle til meget favorable 
priser. Er der tale om generalforsamling, 
bestyrelsesmøde el.lign. kan huset be-
nyttes gratis, mod at der købes kaffe, øl, 
vin og vand i huset. 

Henvendelse vedr. ovenstående kan ske 
til Svend Erik Møller på tlf. 20 88 78 24

Der var salg af øl, vand og vin, samt kage 
og sandwich. Der var amerikansk lotteri 
og bankospil med flotte præmier. Der var 
mulighed for diverse udendørsspil, som 
Havemikado, Petang osv. Endvidere var 
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SAMARBEJDSUDVALG GRENÅ

der en konkurrence om hvad fælleshu-
sets nye navn skulle være. Der var mange 
nye og gode forslag og det endte med at 
huset fremover skal hedde Åglimt. 
Heldigvis havde vi vejret med os denne 
dag. Trods ret så dårlige vejrmeldinger, 
endte det op med sol fra en skyfri himmel 
og cirka 10 grader og der var mulighed 
for at sidde ude i det gode vejr. 

Arrangementet var godt besøgt med 
omkring 30-40 gæster i løbet af dagen 
og udvalget vil gerne takke for den inte-
resse og entusiasme der blev vist huset.

Venlig hilsen
Samarbejdsudvalget

Sankt Hans aften                                                                                 
Åglimt, Grenå 
23 juni 2017  

 
 

 

Her vil der mulighed for en hyggelig aften i medkolonisters og andre interesseredes samvær.  
 

Alle er velkomne 
 

Har man en guitar eller andet instrument at spille på, må dette meget gerne medbringes  
 

Medbring i øvrigt selv mad til grillen. 
Øl, vand og vin skal købes i Åglimt til meget favorable priser. 

 
Grillen startes kl. 17 

 
Bålet tændes kl. 20.30 

 

Venlig hilsen Samarbejdsudvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælleshuset Å-glimt 
Kobrovej  

 
Plante-bytte-dag 

Kom og byt dine planter. 
Evt. køb & salg 

 
 

    Lørdag den 27.maj 
Kl. 10-15 

 
Salg af 

drikkevarer og  
pølser  
m/brød 
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KREDSENSAMARBEJDSUDVALG GRENÅ

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

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

Fælleshuset Å-glimt 
Kobrovej 

 
 
 
 
 

Lørdag den 12. aug.  
Kl. 10-15 

 
Har du, dine børn eller naboer, 
noget der skal sælges, for at få 
ryddet op i gemmerne, så lej en 
stand ved fælleshuset Å-glimt til 
kun 25 kr.  
 

Der vil være salg af drikkevarer 
og mad 
 

Henvendelse vedr. leje af stand, 
kontakt Møller på tlf. 20887824 

Fælleshuset Å-glimt 
Kobrovej 

 
Starter op med Hyggetorsdag 

fra kl. 13 til 16 
hver torsdag 

Her vil der være mulighed for 
samvær med andre kolonister.  

Der kan evt. spilles kort, yatsy, 
laves håndarbejde osv.  

 
 
 
 
 

Drikkevarer købes i huset til 
favorable priser. 
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KREDSENROMALTPARKEN

Kære medlem
Lige nu – den 3. maj– er sommeren ende-
lig ved at kigge frem. Vi håber alle, at den 
bliver flot og lang.

I har alle fået dette HaveNyt omdelt til 
jeres postkasser ved haven og vi siger 
tak for Jeres positive modtagelse af vo-
res ændring mht. bladets afleverings-
sted. Forhåbentligt kan dette og vores 
interne Info skrivelse her i sommermå-
nederne gøre, at udgifterne til bladet 
kan holdes nede.

Sammen med HaveNyt er der derfor 
igen omdelt en Info-Skrivelse, som 
handler om alt hvad der er sket og vil ske 
– stort som småt – i foreningen. I In-
fo-Skrivelse står hvornår der indkaldes 
til fællesarbejde i juni måned. På vores 
opslagstavle ved vort kontor, kan du se 
hvilke haver der er indkaldt og til hvornår 
for hele sæsonen.

Den 4. juni kl. 10.00 – Pinsemorgen, er 
der fællesbrunch, pris for at deltage kr. 
50,00.
Den 10. maj er der Hyggedag i forenin-
gen. Denne dag holdes loppemarked, 
der kommer Veteranbiler på besøg, der 
er mulighed for at fællesspisning (med-
bring selv din mad) Der bliver også akti-
viteter for børnene. Deltagelse er gratis 
og vi håber at mange finder vej til vores 
arrangement. 

Se mere om arrangementer på opslag i 
kolonien – eller tjek vores hjemmeside 

www.romaltparken.dk – se under info.

Vores kiosk har nu et pænt udvalg af 
dagligvarer, men er der en varetype, 
som du savner, må du endelig sige til, 
sådan at det/den muligvis kan komme 
på ”hylderne”. 

Vi ønsker Jer alle en dejlig juni måned

Venligst bestyrelsen

Vo
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17

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



HAVE NYT | 9

VASEN

Mens dette skrives ser det endelig ud til 
at blive "rigtigt" forår - høj sol og over 
15 graders varme i dagtimerne. Det har 
været et koldt forår, og det har nok også 
forsinket vores ankomst i haverne til en 
ny sommersæson. Det har nok også for-
sinket planterne i vores haver. Men husk 
nu: Der findes ikke dårligt vejr - kun for-
kert påklædning!

Vinteren er gået uden større problemer 
med vand i haverne. vi har haft et par 
dage i det tidlige forår, hvor der kom så 
meget regn, at pumperne arbejdede på 
højtryk for at afvande kanalen.

Men det har været forbigående og langt 
mindre vand i haverne end vi tidligere har 
set. Dejligt!

Og så lige et par praktiske oplysninger;
Bestyrelsen ligger stadigvæk inde med 
en række nye husnumre til udlevering. Så 
hvis I ikke har fået afhentet jeres num-
merskilte, så vær venlig at få dem hentet 
søndag mellem kl. 11 og 12!
Hunde i haverne: Selvfølgelig skal man 
have lov til at have sin hund med i sin 

have i Vasen, men der er et par proble-
mer, som vi beder jeg om at være op-
mærksomme på:
  Husk at hunden skal føres i snor, hvis 

den er udenfor haven
  Og husk, at I har naboer, som kan føle 

sig voldsomt generet af hunde, der 
ustandseligt gør! Hvis det er tilfæl-
det, så må det kunne lade sig gøre at 
træne hunden, så den mindst muligt 
irriterer folk i nabohaverne!

Og så til sidst om "Havenyt": Bladet 
bliver ikke længere omdelt med post-
væsenet som er en meget dyr løsning. 
Fremover kan bladet afhentes på Va-
sens kontor i åbningstiden søndage 
mellem kl. 11 og 12. Vi vil forsøge at 
omdele det med de frivillige fra festud-
valget ved salget af lodder. Men altså: 
hvis I ikke får det i haven, så ligger det 
og venter på jer på kontoret.

Ovenstående gælder kun i sæsonen = 
maj - juni - juli
GOD SOMMER!

Venlig hilsen bestyrelsen 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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KREDSENVENEZUELA

I skrivende stund (30.april) skulle vi nu 
endelig have overstået den sidste natte-
frost, så vi kan begynde at sætte som-
merblomsterne ud og få sat kartofler. 
Ja jeg ved godt at, flere hernede har sat 
kartofler for lang tid siden i drivhuse og 
mistbænke, og der er da heller ikke noget 
bedre end ens egne nyopgravede kartof-
ler – så det glæder vi os til.

Det har godt nok været en kold og til tider 
våd april måned i år, men nu ser der ud 
til at være håb forude med tocifrede var-
megrader, så atter en gang går det den 
rigtige vej mod forår og sommer.

Meget vigtigt! Ved observation af rotter 
skal dette uden tøven anmeldes til Ran-
ders kommune

På det første bestyrelsesmøde planlag-
de vi havevandring til den: 29. maj, 3. 
juli, 14. august samt 2. oktober. Med ha-
vevandring skal forståes, at bestyrelsen 
går en tur rundt i kolonien og checker,
at haverne er i orden og overholder reg-
lerne. I juli og oktober vil der især være 
fokus på hækhøjden.

Fællesarbejde er aftalt som følger:
Lørdag den 20.5. 2017 kl. 10-12:
Adelsvejen, Bådevænget og Fyrstevejen

Lørdag den 17.6. 2017 kl. 10-12: 
Kronprinsvejen og Grevindevejen

Lørdag den 5.8. 2017 kl. 10-12: 
Hertugvejen og Kongevejen

Lørdag den 2.9. 2017 kl. 10-12: 
Baronessevejen og opsamling.

Hver lørdag afsluttes med fællesspisning 
i kiosken, hvorfor tilmelding til fællesar-
bejdeskal ske til Vu i kiosken senest tors-
dagen før.

Formanden har kontortid hver torsdag 
fra kl. 16-18 på Kongevejen 10.

Festudvalget startede loddesalg lørdag 
den 6. maj. De kommer rundt i haverne 
hver lørdag med lodder. Hvis du på for-
hånd ved, at du ikke er hjemme kan du 
evt. lægge penge i en dåse og stille den 
synligt med en seddel om, hvad slags 
lodder du ønsker. Gevinstlisten hænger i 
udhængsskabet fra lørdag eftermiddag 
til den førstkommende fredag, og alle 
præmier skal afhentes i kiosken senest 
fredagen efter.

Derudover er der aftalt følgende:
Søndag den 4. juni: Pinsekaffe
Lørdag den 1. juli: Sommerfest
Weekenden den 8. og 9. juli: 
Loppemarked
Lørdag den 23. september: Efterårsfest    
Har du ideer til andre arrangementer så 
kontakt Kirsten på telefon 28 59 47 49.

Den 1. søndag i hver måned er der ban-
kospil i kiosken

Endvidere arrangerer foreningen Sankt 
Hans bål lørdag den 23. juni.

Se nærmere om tidspunkter  m.m. for 
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VENEZUELA

alle arrangementer på hjemmesiden, Fa-
cebook samt opslag ved kiosken.

Vu er vores uundværlige kioskmand. 
Han holder åbent hver dag fra kl. 11.00 
-20.00, dog går Vu sjældent  hjem så 
længe, der er kunder, hvilket i realite-
ten betyder, at der ofte er åbent meget 
længere. Vu laver også noget dejlig mad 
og udover de sædvanlige retter, hvoraf 
folk kommer langvejs fra for bl.a. at spi-
se hans dejlige flæskestegssandwich, 
vil han også som noget nyt prøve med 

et månedstilbud. Derud over sælger Vu  
selvfølgelig også øl, vin, sodavand, ciga-
retter, is og slik. 
Du kan spise i kiosken eller tage maden 
med hjem og du kan altid ringe og bestille 
maden hos Vu på telefon 20 64 96 19.

Hermed ønsker vi alle en rigtig dejlig 
sommer.

Pbv
Jytte Lindenfeldt
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KREDSENULVEHØJ

Der er for så vidt ikke så meget at fortæl-
le herude fra Ulvehøj. Men lidt er vel bedre 
end slet ingen ting. 

Vi åbnede for vandet den 26. marts. Der 
var et vældigt godt fremmøde på dagen, 
og vi fik hurtigt styr på begivenhederne. 
Det er dejligt men også vigtigt, når så 
mange som muligt er i deres haver lige 
netop denne dag, og vejret artede sig 
også fint. 

Vi så frem til forårsmåneden april med 
påske og lunt forårsvejr. I stedet fik vi en 
rigtig kold måned og påskekulde og vin-
tertemperaturer. 

Det er besluttet, at Have Nyt i sommer-
månederne vil blive delt ud ude i kolo-
nierne. Det er jo efterhånden blevet en 
kostelig affære at sende bladet ud med 
posten. 

Vi er nu nået frem til maj måned, og mon 
ikke snart foråret snart indfinder sig. I  
skrivende stund er temperaturen kom-
met op på omkring 15 grader og flot sol-
skin. 

Som nævnt i opslaget i opslagskassen, 
indkaldes der til fællesarbejde 17. juni, 
12. august, 16. september og der afhol-
des sommerfest den 2. september. Husk 
der er bod for ikke at deltage i fællesar-
bejdet mindst 1 gang i løbet af sæsonen. 

Lørdag den 17. juni 
Primært Lige havenumre. 

Lørdag den 12. august  
Primært Ulige havenumre.

Lørdag den 16. september 
Alle inklusiv eventuelt resterende. 

Lørdag den 2. september indbydes til 
sommerfest. Der vil komme mere info 
vedrørende dette i oplagskassen. 

Det kan jo være der sker et eller andet 
nyt, så husk at holde øje med opslags-
kassen. 

Det var alt for denne omgang. 

På vegne af bestyrelsen
Erling
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KREDSENVESTRE ENGHAVE

Den sidste forårsmåned er rundet af og 
vi går nu ind i den første sommermåned. 
Må vi få en varm og solrig en af dem. 
3 haver har fået nye ejere. Velkommen til 
jer i have nr. 1, 9 og 19. Vi håber I finder jer 
tilrette i vores lille haveforening 
Vi har et par steder i området, hvor det 
er muligt, at komme af med haveaffald. 
Det skal dog fremhæves, at det KUN er 
til hækaffald, små grene og græs. IKKE 
kompost/madrester, eller andet husaf-
fald. Det skal i affaldscontaineren (ikke 
kompost), som står på Hvidemøllevej. 
Vi vil opfordre jer til, at I holder orden/
rydder op i og omkring egne haver. Så vidt 
mulig også de, som har byggeprojekter i 
gang. Overordnet, ser det fint ud, men 
tjek lige egen have 
En reminder om pinsekaffe søndag den 4. 

juni kl. 10.00. Tilmelding til bestyrelsen, 
senest den 3. juni. Vi håber at mange vil 
deltage denne dag.

HUSK vi har fælles arbejdsdag den 1. juli 
kl 10.00. Bemærk at datoen i Have Nyt 
maj udgaven er den 7. juli. Det er altså en 
fejl. Der kommer opslag i infotavlen med 
denne dags opgaver, som vil tage et par 
timer. Vi skal yde, før vi kan nyde, så efter 
endt arbejde, starter vi grillen op og hyg-
ger med mad og drikke. Vi glæder os til en 
dag, hvor vi kan ryddet op og gjort vores 
fællesarealer indbydende.
Skulle der opstå spørgsmål af den ene 
eller anden art vedr. foreningen, står vi 
gerne til rådighed.
Med venlig hilsen bestyrelsen, der tager 
imod, ris, ros, gode ideer og flødeboller ;-)

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
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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