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KREDSEN

INFO FRA KREDSEN

MEDLEMSDEFINATIONER
Der har været rejst spørgsmål om det-
te at være medlem af en haveforening 
med og uden stemmeret. Vi gengiver så 
her en defination på dette, skrevet af 

Højestretsadvokat Kramme, tidligere til-
knyttet Kolonihaveforbundet.
Endvidere er definationen skrevet i Ha-
veforeningsvedtægter § 3.
For at gøre det bevidst for alle har vi 
nogle ”tænkte” spørgsmål som besvares 
her. Spørgsmålene er stillet til Advokat 
Kramme 2002, men definationen gælder 
stadig.

1  :  En klar defination af medlems-
skab?

Svar   :  Medlemmer er alene de personer 
som er påført lejekontrakt.

2  :  Hvem er valgbare til tillidsposter i 
organisationen ?

Svar : Kun medlemmer.
3 : Hvem har stemmeret.
Svar  :  Kun medlemmer som er anført på 

lejekontrakt.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 3 07/03 1 april 2018

Nr. 4 11/04 1 maj 2018

Nr. 5 08/05 1 juni 2018

Nr. 6 04/07 1 august 2018

Nr. 7 15/08 1 sept. 2018

Nr. 8 07/11 1 dec 2018
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4  :  Hvem har taleret på generalfor-
samlinger o.l. ?

Svar  :  Alle med lovlig adgang til forsam-
lingen.

5 : Er ægtefælle medlem ?
Svar  :  Ja, hvis ægtefælle har under-

skrevet kontrakt, ellers ikke.
6  :  Er ægtefælle valgbar til tillidspo-

ster ?
Svar  :  Kun hvis ægtefælle har under-

skrevet kontrakt.
7 : Er samlever medlem ?
Svar  :  Kun hvis samlever har under-

skrevet kontrakt.
8  :  Har en samlever taleret/stem-

meret ?
Svar  :  Samlever har taleret på gen.for-

smlinger o.a. men kun stemmeret 
hvis navnet står på kontrakten.

9  :  Er samlever valgbar til tillidspo-
ster ?

Svar  :  Kun hvis kontrakt er underskre-
vet.

Nyt!     Nyt!     Nyt!
    I ØstJyllandskredsen

`Havebrevkasse`
Vi forsøger at starte en brevkasse op i 2018 omkring kolonihaven!
Det kunne bla. være omkring :
Planter, jord, beskæring, klipning, Sygdomme og skadedyr, belægning, anlæg af 
have, plantevalg  osv….osv….
Vi vil så forsøge at svare bedst muligt direkte på mail.
Nogle af spørgsmålene og svarene vil evt. kunne gentages i vores lokale haveblad, 
uden afsender( navn), så det bibeholdes anonymt, men så andre evt. kan få glæde af 
det.
Skriv til: havekonsulenten@gmail.com

Det betyder så at når det drejer sig om 
bestyrelser, generalforsamlinger, kreds-
rep.møder er det kun medlemmer der har 
underskrevet lejekontrakt der har stem-
meret.

Når f.eks. et ægtepar har underskrevet 
lejekontrakt har de altså begge stem-
meret, men da vi i bl.a. vedtægterne har 
vedtaget at der kun er én stemme pr. ha-
velod, må man forinden en afstemnings-
situation bestemme sig for hvem der 
skal benytte stemmeretten.
I svar nr. 5 og 6 angives at ægtefælle/
samlever kun kan være medlem når man 
har underskrevet kontrakt og det er selv-
følgelig rigtigt, men de har lovlig adgang / 
taleret på generalforsamlinger. Til kreds-
repræsentantskabsmødet har KUN dele-
gerede med stemmeret adgang.
Mere om dette emne i et senere nummer.
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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Så har vi afholdt generalforsamling. Der 
var et rigtig sløjt fremmøde. Kun 38 ha-
ver var repræsenteret ☹. Se referat og 
beretning nederst.

Mødet gik som sædvanligt godt, og der 
var en god stemning. Bestyrelsen kun-
ne godt tænke sig forslag til, hvad vi kan 
gøre for at flere møder op.

Nu ser vi bare frem til lørdag d. 24. marts 
2018, hvor vi forhåbentlig får åbnet for 
vandet – kun frost kan forhindre dette.

Referat Bjergbyparkens generalforsam-
ling 2018

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af Dirigent
3. Registrering af deltagende haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. Regnskab ved kredskasserer
7. Indkomne forslag
 -  A. Legepladsen trænger til en kraf-

tig renovering. Derfor indstiller be-
styrelsen til, at vi bliver enig om, at 
bruge noget af vores overskud til 
dette. Skal vi renovere/modernise-
re legepladsen i 2018?

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På 
valg er: Henrik (Kalle), John Erik, 

 Brian, alle ønsker genvalg.
9.  Valg af suppleanter: På valg er: An-

nette, Jan, Søren, alle ønsker genvalg
10.  Fremlæggelse af festudvalgets
 regnskab

11. Valg af festudvalg
12. Valg kredsdelegerede 

1. Mariann byder velkommen:
Velkommen til den årlige generalforsam-
ling, vi starter med 1 minuts stilhed for 
dem som ikke er her mere. I følge dags-
orden skal vi have valgt en ordstyrer og 
bestyrelsen peger på Gunnar Vitting.

2. Gunnar valgt som dirigent:
Gunnar takker for valget og spørger om 
dagsordenen kan godkendes. Dagsorden 
godkendt.
Brian valgt som referent, 

3. Stemmeberettigede: 
38 haver præsenteret
4. Stemmeudvalg: 
John Kostow Lone Irene
5. Beretning: 
Formandsberetning 2017

Så gik endnu et år. Rigtig godt nytår til 
alle 
Et år som de fleste af os vil huske som 
temmelig regnfuldt og køligt – håber 
virkelig aldrig vi skal opleve sådan en 
sommer igen.
- Vi fik åbnet vandet lørdag hvor vi overgik 
til sommertid. Enkelte steder løb vandet, 
men de fleste var mødt op, som man skal, 
og vi startede med rundstykker og kaffe. 
Efter flaghejsning og klokken var blevet 
10.59 drejede vi på hanen 
- Den meget regnfulde sommer satte igen 
i år vores veje under pres, og KB på over-
arbejde. Da regnen væltede ned, kunne 
hullerne desværre ikke lappes. Så når det 
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blev tørvejr og hullerne var tørre, stod KB 
klar med traktoren.
 
- Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i 
2018 skal investere i en ny traktor.

- Vinterbeboelse nævnte jeg også sidste 
år. Vi har desværre måtte sende breve ud 
til folk, vi har erfaret overnatter derude. 
Jeg vil endnu engang pointere, at vi bare 
gør vores arbejde, og ikke leger politibe-
tjente, som enkelte havelejere mener.
Jeg vil endnu engang orientere om, hvor-
dan det hænger sammen:
Finder kommunen ud af, at der bliver 
overnattet derude, og vi som bestyrelse 
bare har lukket øjnene for det, kan de op-
sige hele kolonien, og altså ikke kun dén 
havelejer det overtræder reglen.
Jeg tror de fleste har det ligesom jeg, at 
de ikke vil opsiges pga. at andre overnat-
ter i deres huse.

Der står i reglerne at der ikke må over-
nattes i kolonien i perioden fra vintertids 
start til sommertidsbegyndelse.
Dette er ikke en beslutning som bestyrel-
sen i Bjergbyparken har taget, og heller 
ikke kan ændre.
Så nu er det vist ikke til, at tage fejl af!!

- Bestyrelsen lægger ca. 1 gang om må-
neden – eller når der er nogle nyheder, 
op på vores hjemme- og facebookside. 
Vi har indtryk af, at flere og flere følger 
med der. Af hensyn til de, der ikke bruger 
disse sider, er nyheder stadig at finde i 
”kasserne”.

- Fællesarbejde har vi haft, som vi plejer. 
Enkelte måtte aflyses pga. vejret. Men 
heldigvis havde vi også nogle, hvor vejret 
var rigtig godt. Rigtig mange møder op. 
Men desværre er der også flere som bli-
ver væk. Jeg må endnu engang pointere, 
at den bod på 500,- kr. man enedes om 
på generalforsamlingen for 3 år siden, 
hvis man ikke møder op, bliver opkrævet 
uanset grund.

I år vil vi investere i nye haveredskaber, 
da vi nok må erkende, at vores udvalg 
er meget mangelfuld, og flere skafter er 
knækket i år.

- Rotter er desværre stadigvæk et stort 
problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en 
indsats for, at fjerne affald i deres haver, 
får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig 
meget. Oplever man rotter i eller omkring 
sin have, er man forpligtiget til, at hen-
vende sig på borgerservice.

- Vi fik sat nye døre i gården. Der er des-
værre flere ting der ikke har det så godt, 
så vi er enes om, at gården skal gåes 
igennem, og så skal de forskellige ting 
repareres, ligesom der skal nyt tag på 
garage og pissoir.

- Som jeg nævnte sidste år har politiet 
fokus på Bjergbyparken, da der foregår en 
del handel med stoffer. Flere og flere kla-
ger over en del trafik deroppe om natten. 
Beder politiet om vores hjælp, får de den. 
Vi vil simpelthen denne ulovlig handel til 
livs deroppe.
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- Vi har desværre også oplevet, at der bor 
ubudne personer i flere huse deroppe. 
Dette slår vi som bestyrelse meget kraf-
tigt ned på. Men desværre har vi også op-
levet, at politiet ikke altid kommer når vi 
ringer. Så vi vil bede de lejere der oplever, 
at der har sovet personer i deres huse, at 
kontakte politiet.

- For høj hastighed er stadig et stort pro-
blem i Bjergbyparken, ligesom folk ikke 
respekterer de ensrettede veje. Også 
parkering er et stort problem.
Derfor skal jeg pointere:
i hele parken er der en hastighedsbe-
grænsning på 20 km/t.
På Persillevej, Dildvej, Sellerivej og Kør-
velvej er alle veje ensrettet – indkørsel 
fra portalen
Der er kun parkering på egen P-plads og 
oppe ved gården

- Festudvalget har troligt hver lørdag 
igen solgt børnelodder. Ligesom de har 
arrangeret flere fester og børneudflugt. 
Tak for det store arbejde I ligger i det.

Flere har været generet af høj musik i par-
ken. Derfor vedtog bestyrelsen, at efter 
kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og 
lørdag skulle der være ro, og kun bestyrel-
sen kunne give dispensation. Denne regel 
gælder stadig, og jeg vil bede alle om, at 
tage hensyn. Syntes man ens nabo larmer 
lidt for meget, kan man tage en venska-
belig snak hen over hækken, i stedet for, 
at tro problemerne absolut skal ordnes af 
bestyrelsen. Vi er vel alle interesseret i at 
holde det gode naboskab.

- Havevandringer har vi igen i år foreta-
get, og der er blevet givet gule kort, og 
også udsendt bod til flere. Heldigvis er 
de fleste helt indforstået med dette. Da 
man jo godt selv kender til sine ”forsøm-
melser”.

- Som nyt tiltag vil vi år få fat i containere. 
D. 1 maj vil der blive stillet container op på 
p-pladsen, hvor man har mulighed for at 
komme af med sit affald. Dette har vi be-
sluttet, da vi syntes folk har rigtig meget 
”skidt” til, at ligge og flyde i deres haver.
Ligeledes vil der i forbindelse med hæk-
klipning, også blive opsat container – 
disse er dog kun til hækaffald. Dato og 
tidspunkt kommer senere

- Som noget nyt, skulle man selv hente 
sit havenyt oppe på gården i åbningssæ-
sonen. Dette vil man også skulle i år, da 
det spare rigtig mange penge i porto for 
kredsen.

- Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det 
at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er 
et frivilligt erhverv.
Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, 
og jeg mener vi skal hjælpe hinanden.

- Vi har haft enkelte haver på tvangsauk-
tion. Nogle har været nemmere, at sælge 
end andre. Vi har desværre stadig et par 
stykker, som vi selvfølgelig håber bliver 
solgt i år.
Dette gør også, at vi må sælge billigere, 
end vi først havde regnet med

- Igen har vi haft Vu og familie som køb-
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mand. De har lavet rigtig mange nye til-
tag, og deltager i alle de arrangementer 
vi har, ligesom de laver mad 1 gang om 
ugen, hvilket rigtig mange har benyttet 
sig af. 

Tak for et rigtig godt samarbejde. Hel-
digvis har Vu igen i år, sagt ja til at være 
vores købmand i Bjergbyparken. 

- Mødestedet bliver rigtig flittig brugt, 
og det er dejligt at se. Man kan leje mø-
destedet. Mener dem der er ansvarlig for 
mødestedet har lejekontrakt liggende, da 
man betaler for leje mm.
 
- Vi havde som sædvanlig præmieover-
rækkelse i oktober på Fritidscentret. 
Dejligt at se, at vi fra Bjergbyparken var 
rigtig god repræsenteret
De som fik præmie 2017, er dem der skal 
udtage haver til 2018 – nærmere om 
dette i juni.

- Jeg vil endnu engang nævne, at Bjerg-
byparken har 50 års jubilæum i 2020. Al-
lerede nu vil jeg gerne, hvis der er et par 
stykker der vil være tovholder på dette, 
så alle kan komme med forslag mm. til 
dette jubilæum.

-Vandåbning 2018 vil blive lørdag den 24. 
marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til 
rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. 
Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og 
sikrer os at vi alle har vand. Husk, at er du 
forhindret i at være der, skal du alliere dig 
men en anden, så vi undgår stor vandspild, 
som i sidste ende kan blive din udgift.

- Det er dejligt at høre rundt i byen, at 
Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at 
være. At det virker som vi har fået et godt 
sammenhold. Dette har hele tiden været 
denne bestyrelses hensigt. Vi forsøger, 
at gå langt udenom sladder.

-Vores økonomi, er det der har optaget 
denne bestyrelse meget. Vi har lige si-
den vi tiltrådte, haft meget stor fokus på 
pengene, uden Bjergbyparken dog måtte 
komme til at virke misligholdt. 
Det er derfor med stolthed, at vi har øget 
vores overskud betragteligt. Vi har over 
300.000 i overskud, og derfor vil vi i 2018 
lave nye tiltag. Jeg har allerede nævnt 
nogle stykker: Ny traktor, haveredskaber, 
nyt tag på garage og en gennemgang af 
gården. Under punktet indkomne forslag 
har bestyrelsen fremsat et forslag til re-
novering af legeplads mm.
Hvis ikke der kommer uforudsete udgifter, 
har vi også snakket om, at få lagt asfalt 
granulat fra Mariagervej og ind til portalen 
– men det ser vi på i løbet af 2018. 

Bitten kommer nærmere ind på regnska-
bet senere.

- Jeg vil gerne takke alle dem der bakker 
op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg 
vi gerne takke for hvert et skulderklap og 
knus.
- Jeg vil endnu engang bede alle, der har 
noget på hjerte om, at komme forbi, rin-
ge i telefontiden – jeg tager ikke telefo-
nen i dagtimerne, da jeg skal passe mit 
arbejde - eller komme op på kontoret om 
søndagen. Vi vil 100 gange hellere snak-
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ke om problemerne, end læse om dem på 
facebook, eller høre om dem fra naboen.
- Vi er altid åben for god og saglig kritik, 
og villig til at tage en snak 
- Jeg vil til slut takke en kanon god be-
styrelse for jeres enorme arbejde og 
jeres måde at være på. Jeg vil takke for 
jeres opbakning.
Også Kredsen skal have en stor tak. I er 
altid parate til at svare på stort som småt. 
Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.
Tak for et godt 2017 og velkommen til et 
forhåbentlig ligeså godt 2018.
Tak alle sammen og husk det er sammen 
vi gør en forskel

Ingen kommentarer, Beretning godkendt

6. Regnskab fremlagt af Bitten.
Der er ikke så meget at sige, bestyrelsen 
gør det rigtig godt, I har nu en formue på 
319 000,- i overskud. Ingen spørgsmål 
regnskab er godkendt.

7. Indkomne forslag:
Eneste forslag er fra bestyrelsen: Lege-
pladsen trænger til en kraftig renove-
ring. Derfor indstiller bestyrelsen til, at vi 
bliver enige om, at bruge noget af vores 
overskud til dette. Skal vi renovere/mo-
dernisere legepladsen i 2018?
Formanden: Jeg vil gerne begrunde det, 
legepladsen er lidt sølle, der kommer jo 
flere og flere yngre havelejere og dermed 
også flere børn. Legepladsen er tilset i år, 
og noget er sendt til reparation. Vi kunne 
godt trænge til nogle flere legeting, det 
er jo trods alt i haverne og på legeplad-
sen børnene skal more sig. Så når vi nu 
har pengene, så synes vi også at pengene 
skal bruges derude.
Irene Sellerivej: jeg synes helt bestemt vi 
skal bakke op om en ny legeplads. Når vi 
kigger på legepladsen, en af de få dage 
der er lidt sol, så er der faktisk mange 
børn. Jeg tror vi ville se endnu flere børn 
der oppe.  
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28 stemte for så forslaget er vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle ønsker genvalg, ingen modkandida-
ter melder sig. Alle er så genvalgt.

9. Valg af suppleanter
Alle ønsker genvalg, ingen modkandida-
ter melder sig. Alle er så genvalgt.

10. Fremlæggelse af festudvalgets 
regnskab. 
Irene: jeg har ikke så meget at sige, der er 
et overskud på 4.234,- i år. Der har været 
arrangeret Børnedag, Sct.Hans, Banko. 
Sommerfest. Tur til Djurs sommerland 
og eftersfest. Men én ting vil jeg sige, der 
er købt lodder for 75.000,- Det er mange 
penge der er brugt på lodder derude. Tu-
sind tak for det. Også en stor tak til dem 
der har stillet op til loddesalg bankospil 
børnedag osv.
Jakob Matz
Hvor meget står der på Jubilæumskon-
toen ? Og så vil jeg gerne sige en stor tak 
til festudvalget.
Svar: der er omkring 19.000,-

11. Valg af festudvalg
Niller Sellerivej 28 - Henrik Henriksen 
Dildvej 30 – Mette Dildvej 23 - Lone timi-
anvej 13. Der søges efter flere, når sæso-
nen starter op.

12. Valg af kredsdelegerede:
Bestyrelsen, dog ikke Brian, da han sid-
der i kredsen. Udover bestyrelsen blev 
følgende valgt:
Lone stork timian 13 – Irene Lind Sellerivej 
7 - Frank Andersen – Freddy Christensen 
Sellerivej 31 – Jan Pedersen sellerivej 38 - 
John Kostow Porrevej 65 – Majbritt Svend-
sen porrevej 89 – 

Suppleanter: Bent Mikkelsen Persillevej 9 
-  Kirsten Damkjær Persillevej 21 - 

Gunnar slutter af med at takke for god ro 
og orden.

Mange hilsner
Fra bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Kære medlem
Vinteren er her for alvor, frost og sne får vi 
– alt er koldt i denne tid. At vores haver dog 
er smukke i deres ”Vintertøj” kan ingen 
af os benægte. Hvidt og rent, nærmest 
uskyldsagtigt, fremstår vores haver. Det 
er nu noget helt særligt, når det ”knaser” 
under fødderne på vandreturen. Alle års-
tider har deres charme – også vinteren. 
Foråret er lige rundt om hjørnet og for hver 
dag som går, kommer vi nærmere.

Ny sæson:
Vores sæson start er lørdag, den 24. 
marts – og den dag åbnes også for van-
det, hvis frosten ikke bider for hårdt. 
Husk at du skal sikre dig, at din stophane 
er lukket. Husk at du er pligtig til at sikre 
dig, at der IKKE er vandspild i din have når 
der er åbnet for vandet. Vi åbner for van-
det kl. 10.00 og kl. 11.00 er der komsam-
men på plænen ved kiosken. Her synger vi 
flaget op og som vanligt bydes der på lidt 
gratis mad og drikke.

Fællesarbejde:
Der bliver fællesarbejde 10 lørdage i vores 
nye sæson – 5 i ulige uger og 5 i lige uger. 
Indkaldelser vil fremgå som vanligt – via 
Havenyt og opslag ved kontoret. I den nye 
sæson vil der også blive mulighed for at 
deltage i ”projektdage” – altså dage, hvor I 
medlemmer vil blive inviteret til at hjælpe 
med et af vores projekter. Disse projekt-
dage kan tælle som deltagelse i fællesar-
bejde. I vil få nærmere information herom 
via sms/infoskrivelser.

Trailerplads:
Har du endnu ikke betalt for trailerpladsen 
som du har lejet, kan dette ske til vores 
kontor. Ønsker du at leje en plads for kr. 
100/år – er du velkommen til at henvende 
dig på kontoret.

Vores Generalforsamling
Tak til de medlemmer som deltog i mødet 
og gjorde dette til et vellykket arrange-
ment. 
Tak til de frivillige hænder, som gjorde 
det muligt at få ”rammerne” på plads. Alt 
vedrørende vores generalforsamling er 
at finde på vores hjemmeside. Ønsker du 
at få en udskrift, er du velkommen til at 
hente dette på vores kontor.

Referat fra Ordinær generalforsamling 
H/F Romaltparken

Lørdag den 27. januar 2018, kl. 12.00 I

Fritidscentret, Vestergade 15, Randers
Formanden bød de 55 fremmødte med-
lemmer velkommen til den årlige gene-
ralforsamling, og en særlig velkomst til 
Brian og Marianne, der var mødt som re-
præsentanter fra kredsen. I dag starter 
vi generalforsamlingen med at byde på 
lidt at spise, så den ordinære generalfor-
samling starter først kl. 12.3o

Formanden startede med at mindes de 
af vore medlemmer som ikke længere er 
iblandt os. Ære være deres minde. 
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Punkt 1: Valg af dirigent og referent, ved 
formanden.
Formanden foreslog Susanne som diri-
gent og Gert som referent.

Susanne, RH nr. 17, blev valgt som dirigent 
og Gert, RV 62 som referent. Herefter 
overtog dirigenten mødet Dirigent tak-
kede for valget, og konstaterede at gene-
ralforsamling var lovligt indvarslet, da det 
var bekendtgjort i Have Nyt fra december 
2017. Dirigenten oplæste dagsordenen og 
foreslog at punkt 7 blev flyttet til punkt 11 
og behandlet samlet. Det blev vedtaget og 
herefter var dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Registrering af deltagende haver.
Kristrup Eng vej, Have nr. 69.
Romaltparken Hovedgade, Have nr. 1, 12. 
17, 23. 28. 33. 34. 35.. 37. 52. 53, 65, 69, 
89, 92, 98, 99.
Romaltparken Vest, Have nr. 3, 5, 7, 10, 
12. 16.18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 
46, 50, 57, 58, 60, 62. 65.
Romaltparken Øst, Have nr. 5, 15, 19, 21, 
24.
Der er 45 stemmeberettelige på general-
forsamling.

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg på 3 per-
soner. Valgt blev: Kim RØ nr. 24, Sanne 
RH nr. 99 og Marianne RH nr. 12

Punkt 4: Formandens beretning.
Der har været et salg på 26 haver i 2017. 
De nye havelejere og deres familie bydes 
velkommen til fællesskabet til Romalt-
parken. Sommeren 17 blev desværre 
meget regnfuld, og der var desværre ikke 
mange solrige dage at nyde i kolonien.

De klima ændringer der er sket, har også 
ramt vores koloni. Grundvandet står me-
get højt, og vandet i vore haver og på 
vejene har svært ved at trække væk. Be-
styrelsen har gjort sit bedste for at holde 
vejene nogenlunde farbare, men desværre 
har det ikke været muligt at undgå huller 
på vejene. Der har ikke været store over-
svømmelser i 2017. Vore grøfter i koloni-
en er blevet renset op og vores dige mod 
øst er forhøjet. I 2018 fortsætter arbejdet 
med at sikre området mod oversvømmel-
ser i samarbejde med kredsen og Randers 
kommunen, så vores dige bliver forlænget 
fra trailerpladsen mod vest.

Vores købmand har i 2017 haft et pænt 
udbud af dagligvarer, sammen med fast-
food, og vores støtte til købmanden har 
været ok. Kiosken er blevet malet, men 
arbejdet er ikke helt færdig, så det fær-
diggøres i 2018, Der er etableret terras-
se og vores flagstang er blevet flyttet om 
foran kiosken. Vores trailerplads har fået 
flere pladser med numre på.  

Der har været gået havevandringer, 
som bestyrelsen er pligtig til i henhold 
til vores vedtægter og ordensregler De 
havevandringer bliver generelt vel mod-
taget af medlemmerne, og det medførte 
at områderne ved hækkene og udenfor 
haverne lige fik et ekstra nyk. Når der 
bliver uddelt gule kort, er der nogle få 
medlemmer der ikke helt kan acceptere 
det, og fandt at vi ikke var rimelige i vores 
vurdering, og rettet henvendelse til be-
styrelsen, hvor der er fundet en løsning 
omkring problemet. Bestyrelsen er kun 
glade for Jeres henvendelser til os – hvad 
enten det drejer sig om ris eller ros.



12 | HAVE NYT

ROMALTPARKEN

I løbet af 2017 trådte Mogens, have nr.98 
RH, ud af bestyrelsen, og suppleant Hen-
rik, have nr., 10 RV overtog hans plads i 
bestyrelsen. Gert. Have nr. 62, RV ønsker 
ikke genvalg i år, så en stor tak til Mogens 
og Gert, for Deres arbejde og indsats for 
foreningen.

Bestyrelsen synes, at det har været et 
godt og fornuftigt år for vores forening, 
Vi er enige om, at Jeres opbakning til ar-
rangementer, projekter m.m. har været 
kanon. Det skal I alle have en stor tak for. 
Uden Jer medlemmers opbakning, kom vi 
i bestyrelsen ikke langt. TAK SKAL I HAVE.

Hermed overgiver jeg beretningen til for-
samlingen.

Jan, have nr. 57. Ros til formanden for 
hendes store arbejde for foreningen. Var 
glad for at digerne endnu holder, og de 
sidste 20-30 haver på vej RV også blev 
sikret mod oversvømmelser. Var utilfreds 
med bestyrelsen legede eller opførte sig 
som politi, når man gik havevandringer, 
og at der blev udelt over 60 gule kort. 

Formanden enig med Jan omkring de 
gule kort. 

Der var ikke flere det ønskede ordet. Og 
beretning blev godkendt.

Punkt 6: Regnskab for Haveforeningen.
Formanden oplyste at der er lavet 2 
regnskaber. Det ordinære driftsregnskab 
fra Kredskasseren og som er revideret og 
underskrevet af Kredsens 2 revisorer. Et 
regnskab 2017 – H/F Romaltparken som 

formanden selv har lavet. Begge regn-
skaber viser samme overskud. Forman-
den gennem gik regnskab 2017 – H/F 
Romaltparken, og oplyste at der var et 
overskud på i alt 26.889,10 kroner

Regnskab blev godkendt uden debat.

Punkt 8: Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 rettidige forslag 

Et forslag fra bestyrelsen. Tillæg til Kred-
sens vedtægter og Ordensregler gældende 
for H/F Romaltparken

Med følgende punkter: 1 vandaflæsning, 
2 Brug af vand. 3 Brug af container – Af-
fald, 4 Brug Motorredskaber – Stilletid, 5 
Fællesarbejde, 6 Havevandring, 7 Hække 
i området, 8 Parkering af bil og trailere, 
9 P-plads i haven, 10 Have-indgang og 
Generelt info. 

Forslaget har det formål at de gælder 
ordensregler der er vedtaget på med-
lemsmøder gennem tiden. Der er også 
nye ordensregler i forslaget der skal god-
kendes.

Forslag fra Jan, have nr. 57, RV. Tillæg 
til Kredsens Ordensregler/vedtægter 
gældende for H/F Romaltparken, med 
følgende punkter 1 Containere, 2 Fæl-
lesarbejde, 3 Hæk, 4, Brug af motorred-
skaber – Stille-tid, 5 Vand, 6 Parkering. 7 
Vej – hovedvej og sideveje. 8 Trailer. 9 Der 
udstedes kun boder ved overtrædelser.

De 2 forslag omfattede næsten de sam-
me emner, og i den planlagte rygepause, 
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sammenholdt dirigenten og Jan de 2 for-
slag, med det resultat at Jan var dækket 
ind i henhold til bestyrelsens forslag, så 
Jan trak sit forslag, på nær en enkelt 
sætning vedrørende punkt 8 ( trailere må 
ikke langtidsparkeres på vores veje ) og 
fastholdte punkt 9 i forsalget.  

Forslag 1, fra bestyrelsen blev behand-
let ved at dirigenten oplæste hver en-
kelt forslag og satte det til afstemning. 
Punkt 1,2,3,4,7,8,9 og 10 og generelt info 
blev vedtaget. Punkt 5 og 6 er vedtaget 
på tidligere møder. Vedrørende punkt 8, 
havde Jan en tilføjelse, så forslaget er 
følgende: Parkering af biler og trailere: 
Køretøjer må parkeres på veje og fælles-
områder udenfor haverne. Trailere skal 
parkeres i haverne eller på foreningens 
trailer plads. Trailere må ikke langtids-
parkeres på vore veje. Plads til trailere, 
kan erhverves ved henvendelse til besty-
relsen. Parkering af køretøjer/ trailere på 
fællesområder eller veje må ikke være til 
sene for udrykningsfartøjer. Punkt 8 blev 
herefter vedtaget

Sidste punkt i forslaget: Generelt Info: 
Ved overtrædelse af ovennævnte 
Kredsvedtægter og Ordensregler, kan 
bestyrelsen tildele medlemmet en bod, 
som opkræves via havelejen. Ved ha-
vevandring gælder: Før eventuelt bod 
til deles medlemmet en påmindelse. En 
bod er fastsat til kr. 500,00. (besluttet 
på medlemsmøde 2004) 

Ved behandling af forslaget, bad Jan, 
Have 57 om ordet. Jan vil fremsætte 

hans forslag under Generelt Info. og vil 
have slettet første afsnit i Generelt Info. 
Jans forslaget er følgende: Der udstedes 
kun boder ved: 1, Indgives der ikke vand-
aflæsning medfører dette en bod.. 2, 
Vandspild i forbindelse med manglende 
opsyn ved åbning af vand medfører en 
bod. 3, Deltages der ikke i fællesarbej-
de i løbet af en sæson, trods indkaldelse 
hertil, og foreligger der ikke en årsag til 
fravær, som er accepteret af bestyrel-
sen, medføre dette en bod. Boder op-
kræves via havelejen. 

Formanden fik ordet. Såfremt Jans for-
slag træder i kraft, vil foreningen selv-
følge acceptere dette. Men der vil stadig 
være havevandringer for at se om vedli-
geholdelse er i orden, og er det ikke det, 
uddeles gule kort, hvis bestyrelsen synes 
at det er berettiget og bliver der ikke fulgt 
op på det gule kort, kan bestyrelsen an-
mode havekonsulent om at vurdere om 
det er berettiget. Udgifter til havekon-
sulenten og gartner tilgår medlemmet.  
Ved det røde kort får medlemmet en bod 
og det kan gøre at tingene bliver bragt i 
orden. Hvis der ikke er nogen konsekvens 
efter det gule kort, vil der være enkelte 
medlemmer der vil give os fingeren. Der 
må være mulighed for at give en bod. 

Susanne gav sig selv ordet. Det er ikke i 
orden at vedtage nogle ordensregler, hvis 
der ikke er nogle konsekvenser. Der skal 
være muligheder for at give en bod. Tænk 
Jer nu om.

Jan fik ordet. Der er muligheder når man 
har fået det røde kort, og at man stadig-
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væk ikke overholder dette, kan lejemålet 
ophæves. Der er også mulighed for at få 
havekonsulenten ud og gennemgå haven. 
Det vil selvfølgelig være en udgift for med-
lemmet Vi skal ikke have boder for alle mu-
lige ting og sager. Den beslutning der blev 
vedtaget i 2014, hvor der kunne gives en 
bod hvis man ikke overholdt ordensregler, 
det er den jeg vil have fjernet.

Gert, have 62 RV, Sanne, have 99 RH, og 
Christina, have 18 RV., ville også fasthol-
de at der kunne gives boder i henhold til 
ordensreglerne i forslag 1.
Der var ikke flere der ønskede ordet, gik 
dirigenten over til afstemning om forslag 
1 Generelt Info, da det er det mest vidt-
gående forslag. Der var ingen der ønskede 
skriftlig afstemning, forslaget blev vedta-
get ved håndsoprækning med 2 stemmer 
imod. Forslag Generelt Info. er vedtaget. 
Og forslag 2. punkt 9 er hermed bortfal-
det.

Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Nyvalgt blev Allan, have nr. 5 RV.
Genvalgt blev, Christina, have nr. 18 RV.

Punkt 10: Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen.
Valgt som 1. suppleant, Gerda, have nr. 
15 RØ
Valgt som 2. suppleant, Jan, have nr. 57 
RV.

Punkt 11 og 7: Beretning, regnskab og 
valg til festudvalget.
Marianne omtalte deres velbesøgte ar-

rangementer i sæson 17, og ser frem til at 
arbejde med spændende arrangementer 
i sæson 18. I 2017 er der blevet indkøbt 
telt, Karaokeanlæg og været underhold-
ning med Susanne Lana.
Der var et overskud på i alt 3574,17 kroner 
i 2017
Beretning og regnskab blev godkendt 
uden debat
Der var genvalg til Lasse, have nr. 81, KE., 
Marianne, have nr. 12, RH. og Sanne, have 
nr. 99 RH.

Punkt 12: Valg af delegerede og supple-
anter til Kredsrepræsentantskabsmødet
Til Kredrepræsentantskabsmødet, tors-
dag, den 1. marts 2018, kl. 19.00 i Fri-
tidscentret, hvor Romaltparken har 13 
delegerede, blev bestyrelsen med sup-
pleanter valg, og Henny, have nr. 23. RV, 
Martin, have nr. 58 RV., Susanne, have nr. 
17 RH og Gert, have nr. 62 RV. valgt. Da 
der mangler 2 delegerede, må formanden 
ud og finde medlemmer der vil deltage,

Punkt 13: Eventuelt.
Der var ingen indlæg.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Formanden takkede dirigent for ledel-
se af generalforsamlingen og tak til de 
fremmødte medlemmer. Tak for i dag 

Tak fordi du/I har taget Jer tid til at læse 
vores indlæg. Vi i bestyrelsen glæder os 
til, at I alle vender tilbage når sæsonen 
starter og vi ønsker at I alle får en solrig 
og fantastisk sommer. 

Venligst, Bestyrelsen
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Når du læser dette er der ca. 1 måned til 
den nye sæson begynder.
Indtil videre (pr. 5/2) har det været en 
stille og rolig periode i haveforeningen. 
Bestyrelsen har ikke hørt om indbrud el-
ler hærværk. Men det er jo lidt tilfældigt, 
om bestyrelsen får det at vide.
Derfor vil vi opfordre dig til at give besty-
relsen besked, hvis du har haft indbrud 
og/eller hærværk.

Vi åbner for vandet søndag den 25. 
marts, kl. 11.15.
(Hvis vejret tillader det).
Der kommer senere et opslag i opslags-
skabet.

Husk at alle haner skal være lukkede, når 
vi åbner. Og du skal være i haven når vi 
åbner for vandet, så du kan se om der er 
utætte rør eller haner. Du kan evt. aftale 
med en anden lejer om at holde øje med 
rør og haner.
Når der er åbnet for vandet samles vi i 
”Hyggekrogen” til en forfriskning.

Præcisering af parkeringsreglerne
I beretningen for 2017 nævnte Peter, at 
bestyrelsen har lavet en præcisering af 
parkeringsreglerne. 
Parkeringsforbuddet gælder fremover: 
”Alle indregistrerede køretøjer. Det gæl-
der også ”tuc-tuc’er” og lignende køretø-
jer. Knallerter og cykler skal parkeres helt 
tæt ind til hækken. Parkeringsforbuddet 
gælder desuden hele året.
Præciseringen er sket for at sikre at last-
biler og andre køretøjer altid kan komme 
rundt på vejene.

Vi hænger de nye parkeringsregler op i 
opslagsskabet.

Om at have en kolonihave
Det er vigtigt at have realistiske for-
ventninger til det at være havelejer eller 
kolonist.

Det sidste udtryk er måske den bedste 
betegnelse. I ordet ligger at du er en del 
af noget, hvor man er gensidigt afhængi-
ge af hinanden.

Der er til eksempel en del flere regler i en 
kolonihaveforening end i et parcelhus-
kvarter.
Det kan du synes om eller ej. Men det er 
en kendsgerning. Og det er til det fælles 
bedste, så man kan have et sted hvor der 
er rart at være og hvor der er noget kønt 
at se på.

Reglerne står i vedtægter, ordensregler, 
byggereglement og den folder som vi op-
daterer hvert år, og som vi udleverer, når 
sæsonen begynder.

Når en regel er vedtaget på en generalfor-
samling eller af bestyrelsen, og er blevet 
bragt i ”Havenyt” er den gældende.

Vi har skrevet det før; men det kan ikke 
skrives for tit: Spørg bestyrelsen, hvis du 
er det mindste i tvivl.
Det er jo ærgerligt at få en unødvendig 
bod eller skulle lave noget om.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Lørdag den 21-07 laver vi en bustur med 
afgang kl.09.00 fra portalen hvor turen 
skal gå hen kommer der nærmere be-
sked om.
Lørdag den 18-08 afholdes sommerfest 
med bankospil og grillen bliver startet 
der vil blive mulighed for kræmmere at 
tilmelde sig med en stand, der vil blive 
spillet op til dans.

Lørdag den 24-11 afholder vi julefro-
kost ganske som vi plejer. 

Der bliver løbende sat nærmere oplys-
ning om disse ovenstående festligheder i 
tavlerne. Al tilmeldning sker på tlf. 2024 
7054 man kan også ringe og få nærmere 
oplysning. Alle er velkomne.

Mvh.bestyrelsen Fælleskær
vi håber at vi ses

Aktivitetsplan for fælleshuset 102  
fællesker 2018 

Åbning af fælleshuset bliver lørdag d.24-
04-2018 frakl.13.00 herefter er huset 
åbent hver onsdag og lørdag fra kl. 13.00 
sæsonen ud 

Lørdag den 19-05 afholdes der pin-
sefest som starter kl. 13.00 og afholdes 
med sjov fest og hygge musik og dans

Lørdag den 30-06 kommer der besøg 
i Fælleskær fra anden haveforening hvor 
vi starter med kaffe og rundstykker i fæl-
leshuset l 02.

Lørdag den 07-07 afholdes arbejdsda-
gen med start i fælleshuset kl. 9.00 med 
kaffe og rundstykker når arbejdsdagens 
slid er ovre starter vi grillen op med pøl-
ser, deller osv.
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Havekolonien ”Oasen” har afholdt gene-
ralforsamling den 27. januar 2018, hvor 
13 ud af 24 stemmeberettigede var 
mødt op.

Den nye bestyrelse består af:
Henrik Lange, formand, tlf. 24 22 13 45
Käthe Krogh, kasserer, tlf. 22 13 02 77 
(nyvalgt)
Rasmus Laursen, tlf. 27 85 14 01
Steen Langvad, tlf. 20 31 38 57 (nyvalgt 
– tidligere suppleant)
Sidsel Mikkelsen, tlf. 51 95 87 05

Vi erindrer om, at ”pengeskyld er brin-
geskyld”, så henvend jer derfor til kas-
sereren, hvis I af én eller anden grund 
(Post Nord?) ikke skulle have modtaget 
opkrævning senest 1. april for haveleje 

for 2018. For sen betaling vil udløse op-
krævning af gebyr.

Vi mangler fortsat mail-adresser fra en del 
medlemmer. Foreningen kan spare en del 
penge til porto, såfremt information frem-
over kunne sendes ad denne vej, så ……

Der åbnes for vandet søndag 25. marts 
kl. 11.00, hvor man skal være i haverne 
for at lukke for hanerne.

Og så glæder vi os ellers til, at havesæ-
sonen 2018 starter, og vi lægger ud med 
åbningsfest
Lørdag den 7. april kl. 12.00.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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KREDSENØSTJYLLANDS KREDS PRÆMIETAGERE 2017

Forbundspræmier:
B.Lorentzen / Freddy Christensen    

Bjergbyparken
Søren Svendsen Bjergbyparken
Poul Kristensen Bjergbyparken
Hanne Pedersen Dronningborg
Teddy Pedersen Dronningborg
Kaj Velling Fjordglimt
Fatima Losich Fjordglimt
Sharon Nielsen Romaltparken
Kirsten og John Valbjørn Romaltparken
John Madsen Romaltparken
S.Klausen/ K.Landsholt Romaltparken
T. Bech / H.P.Birkler Romaltparken
Simon Hansen Ulvehøj
Mogens Jensen Ulvehøj
Else Kvist Vasen
Lil Albertsen Vasen
Jytte Stald Vasen
Bent Nielsen Venezuela
Helle Ø. Thorsen Venezuela
Robin Nickolsen Venezuela
Jytte Mortensen Vorupkærparken
Grethe Pedersen Vorupkærparken
Michael G. Pedersen Vorupkærparken

Ærespræmier:
B. Nielsen & M. Bjerregaard Bjergbypar-
ken
Jytte Møller Bjergbyparken
Helge & Marianne Andersen Dronning-
borg
Kirsten Bagge Dronningborg
Jonna Larsen Fjordglimt
Flemming Laut Fjordglimt
Trine Sørensen Romaltparken
Martin Nielsen Romaltparken
Inna Højland Ulvehøj
Ivan Bastrup Vasen

Hans Jørgen & Karin Thomassen Vasen
Birgitte D. Sørensen Vasen
Carsten Vammen Vasen
Birthe Post Venezuela
Pia & Ivan Hansen Venezuela
Niels Melin Venezuela
Gerda & Leif Bennetsen Vestre Enghave
Christina Jeppesen Vorupkærparken
Bent Lunø Vorupkærparken
Flidspræmier:
Jacob Schou Venezuela
Jytte Attenburg Vestre Enghave
Grenå:
Oasen
Hanne Sonne Andersen 
Steen Langvad Miljøvenlig
Sidsel Mikkelsen 

Brohaven
Tove Sørensen
Munir Boskallo Konsulent
Mikael Pedersen

Fælleskær
Ulla Sørensen
Vera Bredgaard
Niels Bomholt
Helle Rasmussen
Torben Sørensen
Gitte Risager Larsen Børnevenlig
Birthe og Henning Strand Thomsen

Græskar konkurrence
Vu Van Lam Venezuela 9,9kg
Gunnar Vitting Venezuela 14,2 kg

Solsikke 
Kirsten Bagge Dronningborg 3,09m
Katja Sørensen Venezuela 3,16m 
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SUPPLEANTER
Dorthe Sørensen, Rabarberstræde 25. 
Tlf. 29 87 63 86

Leif Larsen, Hindbærstræde 10. 
Tlf. 24 48 85 04

Vejene i kolonien er for nuværende i en 
meget dårlig forfatning. Dette skyldes jo 
i høj grad usædvanlige mængder af regn 
over længere tid, hvilket har umuliggjort 
kørsel med vejhøvlen. Vi krydser fingre 
og håber på længere perioder med tør-
vejr, så vejene bliver til at arbejde på, og 
dermed ikke længere en ”rystende” ople-
velse at køre på. 

I sagens natur, er der meget vand i haverne, 
og det skyldes ikke vore dræn eller mangel 
på dræn. Drænene blev spulet i efteråret, 
og det eneste problem er at grundvandet 
står så højt at det er over drænenes ni-
veau. Men det er jo ikke kun os der døjer 
med vand, det er det ganske land.

Med ønske om en tør og behagelig som-
mer. Vel mødt til sæson 2018.
På bestyrelsens vegne.

Christian Harregaard

En ny sæson i de dejlige haver i Vasen, er 
heldigvis nært forestående.

Efter vel overstået generalforsamling, og 
med håb om et tidligt, lunt og fremfor alt 
tørt forår, bliver det dejligt igen at høre liv 
og aktivitet i haverne.

Der er jo i forbindelse med generalfor-
samlingen sket udskiftning i bestyrel-
sen, og hvad der skal ske af nødvendige 
og praktiske tiltag tager vi, i den nye 
bestyrelseskonstellation stilling til på et 
bestyrelsesmøde, som ligger efter dette 
blads deadline. Så herom senere.

BESTYRELSEN I VASEN 2018

FORMAND
Christian Harregaard, Karsestræde 20. 
Tlf. 25 34 25 44 
mail: lindgaard60@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER.
Lars Jensen, Kørvelstræde 13. 
Tlf.40 35 41 66

Steen Jensen, Rabarberstræde27. 
Tlf. 20 32 45 82

Poul E. Hansen, Pærestræde 22. 
Tlf. 42 27 07 42

Bente Drejer, Hvidemøllevej 20 E. 
Tlf. 51 37 03 48

Tommy Pedersen, Vasevej 19.
Heidi Nielsen, Karsestræde 19. 
Tif. 40 43 36 03
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6/5  Birkestræde-Persillestræde-Stor-
ke-stræde-Hvidemøllevej-Vasevej

17/6 Malurtstræde-Anisstræde- 
 Lavendelstræde
12/8 Kørvelstræde-Hindbærstræde
 Karsestræde
16/9 Rabarberstræde-Pærestræde
7/10 OPSAMLING

Er man forhindret den pågældende dato, 
kan man møde op på en af de andre datoer, 
eller til opsamlingen.

Der er rundstykker og kaffe til de morgen-
friske kl. 09.00. Husk at blive registreret 
med haveadresse.

Arbejdet starter kl. 10.00

Venlig hilsen Bestyrelsen

VASEN VESTRE ENGHAVE

Kære godtfolk i Vestre Enghave. Et nyt 
år er startet op og jeg er sikker på, at 
mange næsten ikke kan vente til for-
årets komme, så vi igen kan nyde vores 
haver. Forhåbentlig med dejlig sol og 
minimalt vand.

Vi åbner for vandet søndag den 25. marts 
kl. 13. HUSK at få lukket for hanerne i je-
res have. Det er VIGTIGT at, hver have er 
repræsenteret denne dag. Såfremt det 
ikke er muligt, SKAL det meddeles til be-
styrelsen. 

Hvis der er hård frost, eller højvande (Må 
en bestemt person forbyde det) udsæt-
tes åbningen og der vil blive informeret 
om dette i vores gruppe på facebook og 
i infotavlen.

I den kommende sæson vil der være fle-
re forskellige arrangementer. Mere om 
dette i næste Have Nyt, der udkommer 
til april. Forslag modtages gerne hertil. 
Meld jer gerne, hvis I har lyst til at være 
med i et festudvalg ☺

Vi håber også, at vi kan få gjort noget ved 
grøften/bækken i dette år. Også mere om 
dette projekt senere.
Nu er vi ligesom i gang og alle er velkom-
men til at byde ind med ris, ros, flødeboller 
og forslag, der vedrører VE

Med tidlige forårshilsner bestyrelsen ☺
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Generalforsamlingen i HF. Venezuela er 
veloverstået i Remisen, der var fremmødt 
58 stemmeberettigede haver og det blev 
i det store hele en god generalforsamling. 
Formandens beretning blev godkendt og 
det gjorde vores regnskab ligeledes.For 
øvrigt et meget pænt regnskab vi sag-
tens kan være bekendt. Festudvalgets 
regnskab viste også et fint overskud, så 
der er midler til at fortsætte det gode 
arbejde. Et af de fremsatte forslag blev 
trukket tilbage af forslagsstilleren, og 
tre indkomne forslag blev vedtaget, og et 
enkelt forkastet. Forslag samt afgørel-
ser kan alt sammen læses på hjemmesi-
den www.kolonihavenvenezuela.dk under 
referater. En stor tak til vores dirigent 
Helle Østergaard Thorsen for at holde 
styr på tropperne.

Bestyrelsen 2018 er efter konstitutionen 
som følger: 
Formand: Annette Christensen, Kon-
gevejen 10, tlf: 20 27 51 14 mail: anc@
tradium.dk

Næstformand/ bålmand/ vejmand: Jes-
per Rehder Jensen, Kongevejen 21, tlf: 
31 26 49 59 

Sekretær: Jytte Lindenfeldt, Adelsvejen 2, 
tlf: 40 40 55 06 mail: lindenfeldt@live.dk
Pia Holmberg Møller Baronessevejen 7,

Aase Jensen Kongevejen 14, 
Ebbe Hagedorn, Hertugvejen 8, 
Thomas Holm Jørgensen Baronesse-
vejen 8

Suppleanter til bestyrelsen er:

Frank Petersen
Preben Christensen

Det udpegede festudvalg i sæson 2018 er:
Kirsten Svensson, 
Flemming Foged 
Jessi Sørensen 
Inge Josephsen 
Carsten Skovsgaard Pedersen
Jan Christiansen.

Desuden blev der udpeget en flok hjælpe-
re til festudvalget.

Det er dejligt der er kræfter i kolonien til 
at løfte denne opgave til glæde for os alle 
sammen. Tak for det.

D. 1.3. 2018 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. Grun-
den til det kommer med endnu engang 
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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

VENEZUELA

er at vi HAR vedtaget det med flertal i 
Venezuela, og Randers kommune er li-
geglade med hvad vi gør. Så vi mener det 
SKAL gennemføres i kredsen også.

Vandåbning bliver Lørdag d. 24.3. 2018 
kl. 11.00 I bedes være tilstede i jeres 
haver, 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 medlemmer 
kl. 12.00 Vi håber at se rigtig mange af jer. 
Hvem der er chefkok denne dag er endnu 
uafklaret.

2018 bliver et festår i Venezuela! Ko-
lonien fylder 70 år denne sæson. Det vil 

vi naturligvis markere med en fødsels-
dagsfest for alle koloniens havelejere. Vi 
satser på det kan løbe af stablen i løbet 
af sommeren i vores egne omgivelser. Til 
formålet har vi en pose penge der er øre-
mærket jubilæumsfester, så det skal nok 
gå hen og blive en festlig dag.

Ellers er vi så småt i gang med møder og 
praktiske ting og opgaver i bestyrelsen, 
vi glæder os som alle i andre til den kom-
mende sæson i verdens bedste koloni ” 
Venezuela”. Der er ligeledes afholdt et 
formandsmøde med kredsen og kommu-
nen, så det kommer der nærmere info om 
når vi ved mere.

På Bestyrelsens vegne 
Annette Christensen.
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EN LILLE KORRIGERING 

Kære bestyrelse i Venezuela
Jeg er lidt forundret over bestyrelsens 
indlæg i Havenyt nr. 1 hvor i skriver at et  
kredsbestyrelsesmedlem har skrevet et 
indlæg om brændeovne/pillefyr.
Der er i indlægget IKKE på nogen måde 
givet udtryk for at indlægget er skrevet 
af kredsbestyrelsen eller andre besty-
relser, så hvordan i kan få det til at ligne 
det er da efter min mening helt hen vej-
ret og da i hvert fald ikke gennemtænkt. 
Indlægget er tydeligt underskrevet med 
mit eget navn og haveadresse med 
nummer i Venezuela.

At jeg er medlem af kredsbestyrelsen 
kommer da ikke sagen ved overhovedet, 
jeg har ikke på noget tidspunkt nævnt 
dette i indlægget. Jeg har også talt med 
mange andre om opfattelsen af indlæg-
get og ingen kan forstå andet end at det 
er et privat indlæg. 
Jeg har på fornemmelsen at man her går 
efter manden og ikke efter bolden. Og det 
ville da være i orden at ”gå efter bolden”.

For det kan da ikke tænkes at man for-
søger at ”knække” ytringsfriheden, vel ?
Ytringsfriheden er ved lov sikret her i Dan-
mark, det samme er den demokratiske ret 
til at være uenig med bestyrelse og gene-
ralforsamling. Det kan man som bestyrel-
se ikke lave om på selv om man måske har 
lyst til det. Enhver som har et medlemskab 
i en kolonihaveforening har ret til at skrive 
et indlæg til bladet. Kravet er blot – som 
det har været skrevet før – at indlægget 

IKKE er nedladende overfor personer eller 
foreninger og at indlægget IKKE indehol-
der nogen form for partipolitik. 

Jeg har i indlægget givet udtryk for min 
modstand mod brændeovne/pillefyr i 
KOLONIHAVER og jeg har anført hvorfor 
jeg er modstander. Så jeres måske lidt 
dominerende udtryksform i jeres indlæg 
kan jeg ikke bruge til noget som helst. 
Jeg kunne skrive meget mere om det her, 
men det her burde være nok til at udtryk-
ke min mening om dette at have lov at 
give udtryk for min modstand mod disse 
opvarmningsenheder. Bestyrelsen skal i 
hvert fald ikke på nogen måde komme til 
at bestemme hvad jeg skriver om.
Lige til sidst: Jeg er da enig i bestyrelsen 
skrift om modernisering o.l. af huse, jeg 
har før givet udtryk for at jeg selvfølgelig 
går ind for nybygning eller modernisering 
af huse.

Men jeg er bestemt IKKE enig i jeres vur-
dering om mit indlæg i Havenyt.
Det her er afgjort ikke noget ” surt op-
stød ”, det er blot en anden opfattelse 
end jeres.

Det var bare lige det jeg ville have på det 
rene, for en ordens skyld må jeg nok lige 
gøre opmærksom på at dette indlæg er 
skrevet af et menigt medlem af havefor-
eningen Venezuela.
Og så har jeg forresten selv fundet på og 
skrevet det her indlæg.

Venlig hilsen Gunnar Vitting, Baronesse-
vejen 13, Haveforeningen Venezuela
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Nu begynder 
sommer s æ-
sonen snart 
og mon ikke, 
der er mange, 
som glæder 
sig til at komme ud at rive i jorden igen.

Der bliver åbnet for vandet søndag den 
25. marts 2018 og der SKAL være en ha-
velejer til stede, når vi åbner for hoved-
ledningen kl. 11. Dette for at kontrollere, 
at der ikke er sket frostsprængning eller 
anden skade i løbet af vinteren.

Kl. 12.00 vil bestyrelsen som sædvane 
være vært med den obligatoriske suppe, 
som serveres i Smut-Ind. Der serveres 
enten en vand eller øl til.

Den 1. februar 2018 blev den årlige gene-
ralforsamling afholdt.

Den øvrige bestyrelse takker Dennis Lind 
og Brian Rytter for deres indsats og by-
der velkommen til den nye bestyrelses-
formand: Knud Vissing og bestyrelses-
medlem Susanne Waring og suppleant 
Tommy Christensen.

Bestyrelsen består nu af: Knud Vissing, 
Karen Jensen, Peter Andersen, Bodil Høg-
strup, Susanne Waring og suppleanterne 
Anne Dorte Tind og Tommy Christensen.

Referat i forbindelse med generalfor-
samling torsdag den 1. februar 2018 kl. 
19.00 i Fritidscentret, Vestergade 15, 
store sal.

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

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare
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1)  Ved ankomst registreres de delta-
gende haver.

 Der blev registreret 34 haver
2. Velkomst
  Bestyrelsesformand Dennis Lind 

bød velkommen
3.  Valg af dirigent
 Gunnar Vitting blev valgt.
4.  Nedsættelse af stemmeudvalg
  Thomas Mogensen, Jørgen Bjerre-

gaard og Peter Jespersen blev valgt
5.  Formandens/bestyrelsens beretning
  Vi mindedes dem vi har mistet i 2017 

og bestyrelsesformanden Dennis 
Lind gennemgik nogle af de projek-
ter, der var sket i løbet at året, bl.a. 
flytning af containerplads, udvidelse 
af parkeringspladsen, færdiggørelse 
af området omkring Smut-ind. Den-
nis fortalte også at han gik af som 
bestyrelsesformand, da han ikke har 
overskud nok pga. af hans arbejds-
tider. Endvidere nævnte han, at han 
har haft nogle gode oplevelser i ti-
den som bestyrelsesformand samt 
en god stemning og et godt sam-
arbejde med bestyrelsen. Desuden 
takkede han for havekolonisternes 
ekstra arbejdsindsats, samt Knud, 
Bodil, Hanne, Lasse og Sonja for de-
res hjælp på forskellige områder.

  Formandens beretning blev vedtaget.
6.  Fremlæggelse af årsregnskab 2017
  Bitten fremlagde regnskabet og der 

blev stillet spørgsmål til stophanens 
pris og forsikring af kiosk, når der in-
gen kiosk er.

  Stophaner: Der har været et stort 
brud ved Timiankæret /Persillekæret, 

hvor det var nødvendigt både med 
rendegraver ned i 110 cm og pumper 
til at fjerne grundvand, for at en smed 
kunne komme til. Desuden har der 
været brud ved 3 haver, som forenin-
gen skal betale eftersom bruddet var 
til foreningens side at stophane samt 
ny stophane ved hovedledningen. 
Vedrørende forsikringen skal teksten 
blot ændres.

 Regnskab blev vedtaget.
7. Indkomne forslag
7.1. Budget 2018
  Budget blev fremlagt af Bodil Høg-

strup. Blev vedtaget.
7.2   Forslag fra Knud Vissing om ændring 

af punkt 1 i de lokale ordensregler. 
Den første sætning i punkt 1 lyder så-
ledes: Hækken skal stå klippet 2 gan-
ge årligt, senest 1. juli og 1. oktober. 

  Forslag til ændring/tilføjelse af første 
sætning i:

  Hække skal klippes 2 gange årligt. 
Første gang i juni, senest 1. juli og 
anden gang i september, senest 1. 
oktober

 Forslaget blev vedtaget.

8.  Valg af bestyrelsesformand
  Der var ingen forslag til ny bestyrel-

sesformand, og derfor forslog Knud 
Vissing sig selv.

 Knud Vissing blev valgt
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 9.1. Knud Vissing genopstiller
 9.2. Karen Jensen genopstiller
  Eftersom Knud er blevet valgt til for-

mand, skal der nu indstilles et nyt 
medlem til bestyrelsen.
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  Susanne Waring, Dildkæret 2 blev 
foreslået.

  Både Karen Jensen og Susanne Wa-
ring blev valgt.

10. Valg af 2 suppleanter
 10.1. Anne Dorte Tind genopstiller
 Tommy Christensen blev foreslået
  Både Anne Dorte Tind og Tommy 

Christensen blev valgt.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Michael Pehrson, Myntekæret 3 blev 

foreslået til revisor og Jørgen Over-
gaard til revisorsuppleant og begge 
blev valgt.

12.  Valg af delegerede til kredsrepræ-
sentantsmøde 

  Der skal vælges 11 medlemmer i alt. 
De 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter er selvvalgt og derudover 
skal der vælges 4 og 2 suppleanter.

  Jørgen Andersen, Jørgen Overgaard, 
Ernst Mikkelsen og Thomas Mogen-
sen blev valgt og som suppleanter 
blev det Michael Pehrson og Birte 
Nielsen.

13. Eventuelt
  Bestyrelsen var blevet opfordret af 

grundejerforeningen på Skovlund til 
at nævne på vores generalforsam-
ling, at man gerne måtte sætte far-
ten ned, når man kører på Skovlund. 
Dette er hermed viderebragt.

  Gunnar Vitting takkede for god ro og 
orden.
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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: Christian Harregaard
Tlf.: 25 34 25 44
lindgaard60@gmail.com

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

Vorupkærparken: Knud Vissing
Klostergade 5, 2 th, 8900 Randers C
Bestyrelsestelefon: 61 14 39 46
kh.javis@gmail.com

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.: 20 49 98 40, vestreenghave@gmail.com

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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