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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk lige at give kredskontoret besked 
hvis du skifter adresse eller ændrer navn. 
Du kan gøre det på mail eller du kan læg-
ge en besked i vores postkasse. Anfør i 
hvilken haveforening du er medlem og 
husk vejnavn og nummer i kolonien.Du 
kan selvfølgelig også kontakte din have-
foreningsbestyrelse og få dem til at vi-
derebringe ændringen til kredskontoret.

KREDSBESTYRELSEN 2018
Formand: Per Sørensen ( HB-medlem)
Næstformænd:
Gunnar Vitting ( HB- medlem )
Orla Nielsen
Kredskasserer: Bitten Christensen 
Sekretærer:
Steen Nielsen, Marianne Andersen, 
Brian l. Friis
Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Matz – Marianne Andersen – Brian 
L.Friis – Mariann Nielsen

Mariann Nielsen er nyt medlem af kreds-
bestyrelsen, indkaldt som 1. suppleant 
valgt på kredsrepræsentantskabsmøde 
marts 2017.
Hun afløser Egon Søjbjerg som ønskede 
at forlade bestyrelsen på grund af syg-
dom. Kreds- bestyrelsen vil takke Egon 

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

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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for det store og gode arbejde der gen-
nem årene er lagt i bestyrelsesarbejdet 
for foreninger og medlemmer, i sær på 
vurderingsområdet hvor Egon har været 
foregangsmand. Tak for det Egon. Og rig-
tig god bedring.
Hilsen fra os alle sammen.

UDVALG UNDER KREDSBESTYRELSEN 
Kredsbestyrelsen har holdt sit første 
møde efter kredsrepræsentantskabs-
mødet den 1 marts.

Ovenfor kan du se den nuværende be-
styrelse frem til næste repræsentant-
skabsmøde 2019.

På vores bestyrelsesmøde den 6 marts 
blev der nedsat udvalg, hvem der blev 
valgt til hvad kan du se herunder. Så har 
du f.eks. spørgsmål til et bestemt fag-
område ved du nu hvem du skal tale med 
på kredskontoret.

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

Forretningsudvalg: Per Sørensen, Bitten 
Christensen, Gunnar Vitting
Byggeudvalg: Gunnar Vitting, Marianne 
Andersen, Orla Nielsen, Steen Nielsen
Jacob Matz.
Bladudvalg: Bitten Christensen, Gunnar 
Vitting
Vurderingsudvalg: Orla Nielsen, Steen 
Nielsen, Per Sørensen ( Afløser Gunnar 
Vitting)
Fest/præmieudvalg: Jacob Matz, Mari-
anne Andersen, Brian Friis, Orla Nielsen, 
( Mariann Nielsen )
Fanebærere: Jacob Matz, Steen Nielsen.

FORSLAG FRA 2017
På kredsrepræsentantskabsmødet i 
marts 2017 blev der stillet et forslag om 
at ansøge Randers kommune om en ud-
videlse af størrelsen på kolonihavehuse 
med 10 M2.
Det har vist sig at det ikke er så let at få 
sådan noget afgjort straks.
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Randers kommune har udarbejdet en 
kommuneplan der rækker frem til 2021. I 
den plan er størrelsen på kolonihavehuse 
sat til max 40 M2. Og det kan ikke umid-
delbart laves om.

Kommuneplanen skal revideres i 2021 så 
ansøgningen indgår altså i den kommu-
neplan som eksisterer lige nu. 

Men der er måske en mulighed som 
kredsbestyrelsen vil gå i forhandling med 
kommunen om.
MEN DET SKAL UNDERSTREGES AT DET 
ER EN MEGET LILLE MULIGHED.

Det her skrives den 7 marts, den 12 
marts skal vi til vores årlige ”forårsmø-
de” med Randers kommune og her vil vi 
bringe forslaget i forhandling.

Plan styrelsen – som udarbejder og står 
for kommuneplanlægning – har på for-
hånd udtalt at de normalt ikke vil ændre 
på planen med en sådan lille rettelse og 
det må vi da respektere.

Men der kan være en mulighed for at der 
kan udarbejdes et tillæg til kommunepla-
nen. Hvis det kan lade sig gøre vil det tage 
op til 9 måneder før det er igennem syste-
met. Det er lang tid, men der er også en 
masse ting der skal overholdes fra plan-
styrelsens side før det kan iværksættes. 

Ansøgningen med forslaget skal til ud-
arbejdelse ( med rette ordlyd), det skal 
behandles politisk, det skal i offentlig hø-
ring ( den kan tage lang tid ) og endelig 

skal den vedtages af byrådet i Randers. 
Så det er et stort arbejde der skal sættes 
i gang, det er derfor vi skriver at der er en 
LILLE MULIGHED. 

Men vi tager det som skrevet op på mødet 
den 12 marts. Vi kan selvsagt ikke på nu-
værende tidspunkt fortælle om udfaldet, 
men så snart vi hører fra Planudvalget vil 
det blive bekendtgjort i Havenyt. Så vi må 
indtil videre væbne os med tålmodighed.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Referat fra kredsrepræsentantskabsmø-
de mandag 6/3-2017
Der deltog 85 delegerede inkl. kredsbe-
styrelsen i mødet.

Ad pkt. 1. Velkomst
Formanden, Per Sørensen, bød velkom-
men, og han bad derefter forsamlingen 
mindes de afdøde.

Ad pkt. 2. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Johnny Eriksen fra 
Århuskredsen som dirigent. Da der ikke 
var andre forslag, var han dermed valgt.
Dirigenten fastslog at mødet var retti-
digt indkaldt i Havenyt n8, 2017 og nr. 1, 
2018, med dagsorden.

Ad pkt. 3. Valg af stemmetællere.
Følgende tre blev valgt: Bent Lunø, Hans-
Ole B. Madsen, Helle Thorsen (VZ).

Ad pkt. 4. Formandens beretning.
Formanden indledte med at nævne at der 
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gik lang tid før salget af haver var kom-
met i gang.
Vedr. møder med kommunen, så er der 
skiftet sagsbehandler 4 gange i 2017.
Kredsen har talt med kommunen om at 
mak. Størrelsen for huse til 50m2. Det 
bliver ikke behandlet før næste kommu-
neplan i 2021.
Der har været møder med kommunen 
om klimatilpasning. Kommunen har ikke 
økonomi til at betale det hele. Derfor 
bliver der sandsynligvis i et vist omfang 
brugerbetaling. Det er ærgerligt at kom-
munen sætter noget i gang og ikke vil føl-
ge op på det.
Præmieuddelingen til de bedste haver 
forløb godt. Det var en fin aften.
Formanden nævnte, at der kommer for 
mange numre af ”Havenyt” retur.
Så der var en opfordring til at huske at give 
besked til kredsen om adresseændring.
Egon Søjberg er trådt ud på grund af 
sygdom. 1. suppleant Mariann Nielsen 
fra Bjergbyparken er herefter trådt ind i 
bestyrelsen.
Formanden gjorde opmærksom på at 
2018 bliver et kongresår.
Til sidst takkede formanden kredsbe-
styrelsen og formændene for et godt 
samarbejde.

Kommentarer til beretningen:
-  Hvordan foregår udvælgelsen af del-

tagere til kongressen?
  (Svar: Det går efter tur blandt med-

lemmerne af kredsbestyrelsen)
-  Hvorfor bliver forslag til kongressen 

ikke diskuteret på kredsrepr.mødet?
  (Svar: Der er ingen forslag fra kredsen 

på nuværende tidspunkt. Alle er velkom-
ne til at sende forslag ind til kredsen. 
Forslagene bliver diskuteret på stor-
møder med de andre jyllandskredse. Vi 
følger det man beslutter på stormødet.)

-  Er det hemmeligt hvem der skal del-
tage i kongressen?

  (Svar fra Bitten, kr.best.: Der er valg til 
bestyrelsen. Vi kan ikke beslutte det 
før efter kr.repr.mødet. Deltagerne bli-
ver nævnt i ”Havenyt”)

-  En delegeret fra Romaltparken ville 
vide hvad der var blevet diskuteret på  
klimatilpasningsmøderne.

  (Svar: Formanden fra Romaltparken 
havde deltaget i møderne. Så hun har  
oplysningerne)

  Herefter fik Inger ordet. Hun nævnte 
at der er etableret det meste af det 
der er aftalt. 

 Finansieringen er ikke på plads
-  En delegeret fra Venezuela mente at 

kredsen skulle gøre noget mere ved 
de 50 m2. Han mente desuden at kom-
munen har de penge der skal bruges til 
klimastyringen, og at kredsen skulle 
sætte sit fingeraftryk på klimaproble-
merne. De respektive organisationer 
skal være med i forhandlingerne.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad pkt. 5. Regnskab
Kredskasseren, Bitten Christensen, 
fremlagde det uddelte regnskab.
Hun gjorde opmærksom på at der var et 
overskud på ca. 21.000 kr.
Underskuddet på ”Havenyt” var nedbragt 
fra ca. 34.000 kr. til ca. 16.000 kr.
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Kommentarer:
-  Der er ikke sparet nok på ”Havenyt”. 

Kan sept.nr. også uddeles i haverne?
  Skulle nr. 7 og 8 ikke slås sammen, så 

der kun er 7 numre.
  (Svar: Formændene ønskede at der 

stadig var 8 numre. Det er besluttet at 
september nummeret skal uddeles i 
haverne)

-  Hvad skyldes stigningen på ca. 35.000 kr. 
i kontingentet til Kolonihaveforbundet?

  (Svar: Det skyldes stigende udgifter i 
Khfb. Der så i øvrigt været en stigning i 
kontingentindtægten på ca. 35.000 kr.

-  Hvad er forklaringen på at under pas-
siver er formuen steget fra 557.000 til 
995.000 kr.?

  (Svar: Det kan ses under formueover-
sigten. De store tal skyldes at opspa-
ringen fra Vasen og Bjergbyparken er 
blevet overført til drift. Det var tidlige-
re en opsparing hos kredsen)

-  Hvad får vi for kontingentet til Khfb 
Det er mange penge?

  (Svar fra kredsformanden: De stigende 
udgifter diskuteres i hovedbestyrelsen)

  (Svar fra dirigenten (som er medlem af 
hovedbestyrelsen): Man kan finde regn-
skabet på khfb’s hjemmeside. Khfb skal 
være klar til udfordringer i hele landet, 
bl.a. klimaproblemer, oprettelse af nye 
haver, forhindre nedlæggelse af haver. 
Der er personale, bl. a. jurister, der kan 
hjælpe os. Det koster penge)

-  Hvorfor mangler Grenå og Hadsund 
regnskabet?

 (Svar: De har deres egne regnskaber)

Regnskabet blev vedtaget.

KREDSEN

Ad pkt. 6. Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 forslag.
Forslag 1 (fra bestyrelsen i Venezuela).
Forslag til ændring af kredsens bygge-
reglement pkt. 5: sikkerhed.
Efter ”bygninger må ikke indeholde ild-
steder hvortil der kræves skorsten” 
tilføjes: ”Dette gælder ikke for Havefor-
eningen Venezuela”.
Begrundelse: På generalforsamlingen 
i Venezuela sidste år blev ovennævn-
te forslag vedtaget. Der blev også på 
generalforsamlingen fremlagt doku-
mentation om, at såfremt man over-
holder gældende regler for installation 
af brændeovn, havde kommunen ikke 
noget at indvende.
Inden forslaget blev sat til diskussion, 
gjorde dirigenten opmærksom på, at 
man ikke kunne stemme om det stillede 
forslag.
Venezuela har en lejeaftale med Randers 
Havn. Det er kredsen der varetager op-
gaver for haveforeningerne, herunder 
forhandlinger med udlejer. Der kan altså 
ikke stemmes om forslaget. Men det kan 
godt diskuteres.
Per Sørensen nævnte at bestyrelsen i VZ 
kunne deltage i forhandlinger med Ran-
ders Havn.
Der var herefter diskussion om forsla-
get.
-  Holdningen fra Vz’s side var, at det at 

have et ildsted er en sag mellem le-
jeren og skorstensfejeren, og at de 
andre haveforeninger ikke skulle be-
stemme om VZ må have brændeovne.

-  Kredsformanden nævnte, at kredsen 
gerne ser, at sagen bliver afsluttet.
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-  En delegeret fra VK nævnte, at det var 
udlejer der bestemte. Her på kredsrepr.
mødet kunne man bestemme om kred-
sen skulle gå videre med forslaget.

Dirigenten udlagde det som den delegere-
de fra VK nævnte som et ændringsforslag: 
”Skal kredsbestyrelsen arbejde videre 
med det forslag som VZ har stillet?”
Der var flertal for at stemme om det.
Ovennævnte ændringsforslag blev sat til 
skriftlig afstemning.
Resultatet: 42 for og 42 imod.
Dirigenten opfordrede herefter kredsbe-
styrelsen til at dele sol og vind lige ved 
videre forhandlinger med Randers Havn.

Forslag 2 (fra kredsbestyrelsen).
”Jubilæumskontoen overføres til kred-
sen. Til brug for diverse renoveringer, 
bl.a. udsugning, maling mv.”
Bitten begrundede forslaget. Fonden er 
fra 1980. Der er er ikke rigtig brug for 
fonden mere. Den har så været brugt til 
kredsudflugter. Men der har været fal-
dende tilslutning. Så pengene står der 
bare. Derfor kunne man lige så godt 
overføre pengene til kredsen og bruge 
dem til noget fornuftigt.
Fondens formue stammer fra en indbe-
taling på 50 kr. af det indskrivningsgebyr, 
som betales ved indmeldelse i Khfb.

Kommentarer:
-  Susanne fra Romaltparken stillede 

et ændringsforslag: ”Pengene gives 
tilbage til de haveforeninger som har 
foretaget opsparingen. Pengene retur-
neres til foreningerne i forhold til antal 
medlemmer i de enkelte foreninger.”

-  Mariann fra kredsbestyrelsen nævn-
te at vi alle sammen ejer kredskon-
toret. Vi må være interesserede i 
at vedligeholde kontoret. Ellers kan 
resultatet blive at indbetalingen til 
kredsen skal hæves.

-  Nogle af pengene skal bruges til et ud-
sugningsanlæg. Hvad går det ud på?

  (Svar fra Bitten: Udsugningsanlæg-
get virker ikke. Hvis det virker vil det 
kunne fjerne tobaksrøg fra lokalerne)

-  Man skal være mere konkret med, 
hvad man vil bruge pengene til.

- Pengene tilhører haveforeningerne.
  (Svar fra Bitten: Pengene tilhører de 

lejere der har bidraget til formuen)
-  Pengene bør bruges på kredskon-

toret. Det bliver ikke meget til hver 
enkelt haveforening.

Per Sørensen trak forslaget tilbage.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at 
ændringsforslaget ikke uden videre var 
bortfaldet.

Romaltparken fastholdt sit ændrings-
forslag.

Kommentarer hertil:
-  Det er ikke ret mange penge pr.  

haveforening.
-  Pengene betyder meget for Romalt-

parken ved renovering af diger, veje 
m.m.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.
Resultatet: For: 31, imod: 52.

Forslaget var hermed afvist.
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Ad pkt. 7. Valg af kredsformand.
Per Sørensen var på valg. Han modtog 
genvalg.
Der var ingen andre kandidater. Hermed 
var han genvalgt.

Ad pkt. 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlem-
mer og 3 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Følgende var på valg: Steen Nielsen (D), 
Orla Nielsen (V), Brian Friis (B), Gunnar 
Vitting (VZ).
De modtog alle genvalg.
Der ikke andre kandidater. Hermed var de 
genvalgt.

Suppleanter:
Der var 4 der ønskede at være suppleanter. 
De var hermed valgt.

1. suppl.: Jan Elkjær (B), 2. suppl.: Inger 
Knudsen (R), 3. suppl.: Jørgen Overgaard 
(VK), 4. suppl.: Steen Jensen (V)

Ad pkt. 9. Valg af 1 revisor og 2 revisor-
suppleanter.
Den nuværende revisor Bent Lunøe (V) 
ønskede ikke genvalg.

Forslag til ny revisor: Bodil Høgstrup (VK)
Der var ikke andre forslag. Bodil var her-
med valgt.

Følgende 2 revisorsuppleanter blev valgt:
1. Maibritt Svendsen, Porrevej 89 (B)
2. Susanne Waring (VK)

Afsluttende bemærkninger fra formanden.
Formanden syntes at mødet var gået 
rigtigt, til forskel fra året før.
Han rettede desuden en tak til dirigenten 
for en god ledelse af mødet.

Og hermed ønsker kredsbestyrelsen alle 
en rigtig god sæson 2018.
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ÅBNINGSDAG ÅGLIMT

 
Å-Glimt 

Sæsonens første åbningsdag 
Lørdag den 7.april  
Kl. 11.00 til 15.00 

 
Der vil være mulighed for at hilse på det nye 
samarbejdsudvalg og tage en snak om kommende 
arrangementer.  
 
Der er salg af sandwich, kage, øl, vand og vin til 
favorable priser.  
 
Der vil være amerikansk lotteri og dagen sluttes af med 
bankospil fra kl. 14-15. 
 
 
Der vil være mulighed for at tage et spil crocket, ringspil, 
havemikado el. lignende udenfor, hvis vejret tillader  
det.  
 
Der kan forekomme andre sjove indslag denne dag.... 
Så alle voksne, børn og barnlige sjæle er velkomne. 
 
 
        
        Samarbejdsudvalget 



10 | HAVE NYT

ÅGLIMT
 

 
Fælleshuset Å-Glimts nye samarbejdesudvalg har haft 

møde vedr. arrangementer for sæsonen 2018.  
Følgende er besluttet: 

 
 Å-Glimt holder åbningsdag lørdag den 7. April kl. 11.00-15.00 

o Vi åbner døreren kl. 11, hvor der vil være mulighed for at hilse på det nye 
samarbejdsudvalg og tage en snak om kommende arrangementer.  
Der er salg af sandwich, kage, øl, vand og vin til favorable priser.  
Der vil være amerikansk lotteri og dagen sluttes af med bankospil fra kl. 14-15. 
Der vil være mulighed for at tage et spil crocket, ringspil, havemikado el. lignende 
udenfor, hvis vejret tillader det.....Så alle voksne, børn og barnlige sjæle er 
velkomne. 
 

 Å-Glimt holder plante-bytte-dag lørdag den 5.maj kl. 10.00-15.00 
o Kom og byt dine planter med andre kolonister. Evt. køb og salg af planter. Der vil 

være mulighed for at købe pølser og brød, samt drikkevarer. 
 

 Å-Glimt holder loppemarked lørdag den 26.maj kl. 10.00-15.00 
o Har du, dine børn eller naboer noget der skal sælges, for at få ryddet op i 

gemmerne, så lej en stand i Å-Glimt til kun 25.00 kr. Der vil være salg af mad og 
drikkevarer. Henvendelse vedr. leje af stand, kontakt Møller på tlf. 20887824 
 

 Å-Glimts Sankt Hans fest Lørdag den 23. Juni  
o Nærmere oplysninger vedr. Sankt Hans fest kommer senere, men sæt gerne kryds 

i kalenderen allerede nu, da der er spændende ting på beddingen  
 

 Å-Glimts høstfest lørdag den 15. September 
o Nærmere info kommer senere, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu  

 
 Å-Glimt holder åben hver torsdag fra kl. 14 

o Her vil der være mulighed for at tage et spil kort, yatzy eller andet brætspil. Der 
kan laves håndarbejde, spilles quiz, musik osv. Kun fantasien sætter grænser.Kom 
og mød andre kolonister til en snak over en kop øl, kaffe eller vand. 
 

 Møller og Egon afholder som sædvanlig banko hver den sidste søndag i 
måneden. 



HAVE NYT | 11

Fælleshuset Å-Glimt 
Kobrovej 

 
 
 
 
 

Lørdag den 26.maj  
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 

LOPPEMARKED ÅGLIMT
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Fælleshuset Å-glimt 
Kobrovej  

 
Plante-bytte-dag 

Kom og byt dine planter. 
Evt. køb & salg 

 
 

    Lørdag den 5.maj 
Kl. 10-15 

 
Salg af 

drikkevarer og  
pølser  
m/brød 

 

ÅGLIMT
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Norddjurs Kreds www.haveselskabet.dk/norddjurs

Plantemarked på Sostrup Slot
søndag den 29. april kl. 10.00 - 14.00

Haveselskabets Norddjurs Kreds inviterer i samarbejde med Sostrup Slot til kredsens
første plantemarked i slottes store gård. Sostrup Slots dejlige omgivelser danner den
perfekte ramme for en forårsdag i planternes og haveglædens tegn.

DAGEN BYDER PÅ: 

❦ Plantemarked                      ❦ Gratis historisk rundvisning på slottet kl. 11 og kl. 13
❦ Plantehotel og tombola   ❦ Udstilling i Kampestensbygningen
❦ Salg af kaffe/te og kage  Se mere på www.sostrup.org

Forespørgsler om standplads stiles til kredsens formandAnette Weisz Knudsen 
- på email: norddjurs@haveselskabet.dk 
eller via SMS på 2016 7002.

Sostrup Slot
Maria Hjerte Engen 3,
Gjerrild, 8500 Grenaa

HAVESELSKABET
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BJERGBYPARKEN DRONNINGBORGPARKEN

Når dette blad udkommer, har vi forhå-
bentlig fået åbnet for vandet, og den nye 
sæson er i gang. Bestyrelsen er i gang 
med at planlægge fællesarbejde – datoer 
og arbejde der skal laves.
Dette vil blive slået op på hjemmesiden og i 
kasserne. Nye tiltag er vi også ved at se på.
Vi glæders os til sæsonen 2018.

Mange forårshilsner fra bestyrelsen

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

Referat fra generalforsamlingen 
12/2-2018

Velkomst.
Formanden Peter Tvernik bød på besty-
relsens vegne velkommen

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Gunnar Vitting blev valgt.
Referent: Steen Nielsen blev valgt.

Ad pkt. 2. Navneopråb.
Til stede hele bestyrelsen: Tai Buchholtz, 
Kitty Nielsen, Steen Nielsen, Johnny 
Tobberup og Peter Tvernik.
Repræsentanter for 19 haver (inkl. besty-
relsen) var til stede:
Der var i alt 21 deltagere (+ Bitten Chri-
stensen, Orla Kjersgaard, Per Sørensen 
og Gunnar Vitting fra kredsbestyrelsen)

Ad pkt. 3. Formandens beretning.
Formanden fremlagde beretningen.
Fra beretningen:
Sæsonen 2017 vil blive husket som en 
halvkold og våd fornøjelse. Men havefolk er 
jo ikke sådan at slå ud af den daglige rytme.
Som sædvanligt var der mange der var 
mødt op ved ”Hyggekrogen” til en for-
friskning og en snak om løst og fast og 
den forestående sæson, da vi åbnede for 
vandet.

I sæsonens løb blev der uddelt bod for 
forskellige ting vedrørende pasning af 
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have, udeblivelse fra fællesarbejde, brug 
af motorredskaber m.v.
Det samlede beløb for disse ting blev 
6.300 kr., som går ind som en indtægt for 
haveforeningen.

Pinsemorgen og sommerfesten var som 
sædvanligt godt besøgte.

Bestyrelsen fik foræret et telt for et par 
år siden. Det blev indviet ved sommerfe-
sten, til fuld tilfredshed.

I sommerens løb var der en konkurren-
ce mellem havelejerne om at dyrke det 
største græskar og den højeste solsikke.
Der blev uddelt to præmier i hver kategori.
Solsikke: 1. præmie: Kirsten Bagge, 
2.præmie: Mette Kristensen.
Græskar: 1. præmie: Lars Clausen, 2. 
præmie: Kitty Petersen.
(i parentes bemærket, var der kun to del-
tagere)
Kirsten Bagge fik desuden 2. præmie i 
Kredsens konkurrence.

Der havde i årets løb været to store pro-
jekter
Bestyrelsen købte i foråret Kløverengen 6, 
og fik etableret en parkeringsplads nr. 2.
Desuden blev det skur, der var på grun-
den, renoveret.

Arbejdet med etablering af parkerings-
pladsen samt en renovering af huset på 
havelodden løb op i godt 30.000 kr.
Det er omtrent det samme beløb som 
udgiften, alene for at få lavet den første 
parkeringsplads for nogle år siden.

På parkeringsplads 2 er der etableret 
plads til 6 trailere.
Det vil koste 100 kr. pr. år at leje en plads.
Der må så ikke parkeres trailere andre 
steder.

På generalforsamlingen i 2016 blev et 
forslag om at etablere en samletank til 
tørklosetter/campingtoiletter vedtaget.

Bestyrelsen har så her i slutningen af 
året aftalt med Nr. Borup, at de graver en 
samletank på 3000 liter ned bag ved sku-
ret på parkeringsplads 2. Den er forhå-
bentlig klar, når den nye sæson begynder. 
Prisen bliver 18.000 kr. inkl. moms.

På generalforsamlingen i 2017 blev det 
diskuteret, om vi skulle opsætte vandure 
i hver have. Et flertal ønskede at besty-
relsen arbejdede videre med sagen.
Bestyrelsen har besluttet ikke at gå vide-
re med at etablere vandure.
Det bliver en for stor udgift (ca. 3.000 kr. 
pr. have).

Sæsonens sidste store sag var vand-
værkets krav mod haveforeningen om 
efterbetaling af ca. 65.000 kr. for forkert 
aflæsning af vandforbruget gennem en 
årrække.
Vandværket stævnede bestyrelsen ved 
undertegnede og næstformanden Steen 
Nielsen, som mødte op i retten.

Resultatet af retsmødet blev, at dom-
meren bestemte at Dronningborgparken 
skulle betale 30.000 kr. til fuld dækning 
af kravet fra vandværket.
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Hver part skulle dække sine sagsom-
kostninger. Men da vi selv har ført sagen, 
har vi ikke haft nogle udgifter.
Vi har lånt de 30.000 kr. hos Kredsen, 
og er begyndt at afdrage lånet igen, 
med virkning fra den 31/1-2018 og igen 
31/7-2018.

Formanden rettede en tak til den øvrige 
bestyrelse for godt samarbejde i sæso-
nen 2017.
Og en speciel tak til Helge i Kløverengen 
10 for at hejse og sænke foreningsflaget 
i hele sæsonen.

Og endelig en tak til havelejerne for pas-
ning af deres haver og vejarealet uden for 
haveloddet.
Formanden sluttede med ønsket om en 
kommende sæson 2018, der forhåbent-
lig bliver noget bedre end 2017.

Der var et enkelt spørgsmål til beretningen:
Kirsten Bagge (Blomsterengen 12) 
spurgte om haveforeningen havde betalt 
en bøde i forbindelse med fejlaflæsningen 
af vand. Det havde vi ikke. Det fulde beløb 
som vi skal betale, er 30.000 kr.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 4. Regnskab for lotteriet.
Johnny Tobberup fremlagde regnskabet.
Pr. 31/12-17:
Bankkontoen: kr. 8.5010
Jubilæumskontoen: kr. 17.990
Samlet beholdning: kr. 26.500

Der var ingen bemærkninger
Regnskabet blev herefter vedtaget.

Ad pkt. 5. Regnskab ved kredskasseren.
Kredskasserer Bitten Christensen, frem-
lagde regnskabet.
Indtægter: kr. 100.701
Udgifter: kr. 108.127
Underskud: 7.425
Formue ultimo 2017: 21.240

Der var følgende spørgsmål:
Hvorfor var udgiften til vand i 2016 kr. 
22.311 og i 2017 kun kr. 11.754?
Det skyldes at der var en efterbetaling 
for 2015, fordi det forventede forbrug 
var opgjort for lavt ( jfr. Vandsagen)

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad pkt. 6. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

Ad pkt. 7. Valg af formand.
Peter Tvernik var på valg. Peter modtog 
genvalg.
Der var ingen andre kandidater. Hermed 
var Peter Tvernik valgt.

Ad pkt. 8. valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Følgende var på valg:
Johnny Tobberup og Tai Buchholtz. Ingen 
af dem ønskede genvalg.
Der var ikke ingen kandidater.
Bestyrelsen valgte herefter, med tilslut-
ning fra generalforsamlingen, at fortsætte 
med 3 medlemmer i det kommende år.

Ad pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen.
1. suppleant: Ellen Jacobsen (Kløveren-
gen 11.
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2. suppleant: Ilse Vognsen (Kløverengen 8)

Ad pkt.10. Valg af revisor.
Kirsten Bagge (Blomsterengen 12) blev 
valgt.

Ad pkt. 11. valg af delegerede til Kredsre-
præsentantskabsmødet.
Følgende blev valgt:
7 delegerede: Peter Tvernik, Kitty Pe-
tersen, Ellen Jacobsen, Ilse Vognsen, 
Johnny Tobberup, Tai Buchholtz, Kirsten 
Bagge.
2 suppleanter: Birgit Jespersen, Anine 
Hviid.

Afsluttende bemærkninger.
Bestyrelsen vil undersøge ved Verdo, om 
man kun skal betale for ét abonnement, 
når man også har el i kolonihaven. Der var 
forskellige opfattelser blandt deltagerne.

Herefter takkede formanden for god ro 
og orden.

Bestyrelsen for 2018 er herefter:
Formand: Peter Tvernik, Kløverengen 30
Næstformand og sekretær: Steen Niel-
sen, Kløverengen 38
Kitty Pedersen, Blomsterengen 5
Formanden og næstformanden udgør et 
formandskab, som fordeler opgaverne 
mellem sig.

Bestyrelsen takker Tai og Johnny for de-
res arbejde i bestyrelsen.

Fællesarbejde
Første gang: lørdag 14/4-18. Der hænger 
et opslag i opslagsskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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KREDSENPRÆMIER 2017

FORBUNDSPRÆMIER:
Erik Søndergård Bjergbyparken
Inge Lise Skriver Bjergbyparken
Frode Andersen Bjergbyparken
Jeanne Dahl Vasen
Gudrun & Bo Sarauw Vasen
Inger Andersen Vasen
Birgit Kristensen Vasen
Birte Bang  Vasen
Minna Hibic  Vasen

Jørgen Pedersen  Vorupkær
Bent Lunø Vorupkær
Rène Bondo  Vorupkær
Kirsten Bennedsen V. Enghave
Lene Sørensen  V. Enghave
Fikret Alagic Fjordglimt Hadsund
Flemming Pedersen Dronningborg
Ellen Jacobsen  Dronningborg
Søren Christensen Venezuela
Annette Christensen Venezuela
Aase & Jens Martin Jensen Venezuela
Erling R. Jensen  Venezuela
Susanne De' Choen  Romalt
Lydia Christensen  Romalt

I Havenyt nr. 2 2018, under Østjyllands Kreds præmietagere 2017, er der desværre 
lavet en fejl. Forbundspræmier og Ærespræmier er præmietagerne fra 2016 og ikke 
2017. Vi beklager fejlen. Her er de rigtige præmietagere 2017.

ÆRESPRÆMIER:
Gitte Månsson Bjergbyparken
Mariann Nielsen Bjergbyparken
Lene T. Thomassen Bjergbyparken
Henning Månsson  Bjergbyparken
Bent Schwencke  Vasen
M itta Kristensen  Vasen
Bente Møller & Lise Phillipsen Vasen

Bente Christensen & Niels  
Jørgen M. Jensen Vasen
Paul Skriver  Vorupkær
Knud Vissing  Vorupkær
Søren K. Sørensen Ulvehøj
Erik Thomassen  Ulvehøj
Vera og Niels Christensen  V. Enghave
Egon Lydtke  V. Enghave
Maiken A. Hovesen  Dronningborg

Tua Thi Nguyen &  
Jørgen Mikkelsen  Venezuela
Krista Kjær  Venezuela
Aase og Ove Filipsen Romalt
Lis Stampe Jensen  Romalt
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Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Kort om årets generalforsamling.
Tyve haver deltog i mødet, så det må si-
ges at være et fint fremmøde.

Formandens beretning omtalte årets 
gang i kolonien, og de tiltagende vand-
problemer, og at der i den forbindelse 
bliver fremlagt forslag til en dræning i 
området.

Der var desværre et underskud i årets drift.
For at få lidt mere luft i budgettet, blev 
en lejestigning på kr.200 pr.år vedtaget; 
så lejen i år incl. renovation, i alt bliver 
kr.1700+vand.

I dette beløb er ikke indregnet udgifter til 
en fremtidig dræning af kolonien, da de 
nøjagtige udgifter pt.ikke kendes.

Som bekendt er der store vandproblemer 
i kolonien,så et forslag om at der iværk-
sættes en dræning blev også vedta-
get,udgiften til dette kan afdrages over 
10 år, så det bliver mere overkommeligt.

Endnu er det ikke planlagt, hvornår der 
startes op, men der kommer opslag i 
kassen og mail ang. dette senere.

Der må forventes visse gener i forbindel-
se med projektet, men i den sidste ende, 
forventes det at være til alles bedste.

Bestyrelsen er nu: (formand) Carl Peder-
sen(næstformand) Bent Hougaard
Fin Marhauer, Jan Thorup Andersen og 
Karen Margrethe Poulsen.

Bent Bonde udgik af bestyrelsen; Vi siger 
tak for hans store indsats for foreningen 
igennem årene, der er gået.

Det lykkedes også at få et festudvalg op 
at stå, så der er chance for lidt samvær 
i festligt lag i den sæson, der kommer, 
men nærmere om dette senere.

Alle ønskes en god havesæson 2018.
På best.vegne: 
Carl Pedersen.
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Aktivitetsplan for fælleshuset 102 
fælleskær 2018
Åbning af fælleshuset bliver lørdag den 
24-04-2018 fra kl.13.00 herefter er hu-
set åbent hver onsdag og lørdag fra kl. 
13.00 sæsonen ud. 
Lørdag den 19-05 afholdes der pinsefest 
som starter kl. 13.00 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 fælles-
huset 102. 
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.

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 starter 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 julefrokost 
ganske som vi plejer der bliver løbende 
sat nærmere oplysning om disse oven-
stående festligheder i tavlerne. Al til-
meldning sker på tlf. 2024 7054 man kan 
også ringe og få nærmere oplysning om 
man vil alle er velkommen.

Mvh.bestyrelsen
Fælleskær. Vi håber at vi ses
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Aktivitetsoversigt for fælleshuset 
”sverige” i 2018.

7. April  Åbningsfest kl. 12.00 – Der 
bydes på pølsebord. 

10. April  ”Sverige” åbner kl. 16.00 og 
er fremover åben tirsdage 
og fredage kl. 16-18.

5. Maj Maddag kl. 12.00. 
26. Maj  Arbejdsdag kl. 9 – 13. Kl. 9: 

Kaffe og arbejdsfordeling. 
Kl. 13: Foreningen er vært 
ved en let frokost.

2. Juni Maddag kl. 12.00.
7. Juli Maddag kl. 12.00.
4. Aug. Maddag kl. 12.00. 
18. Aug.  Arbejdsdag kl. 9 – 13. Kl. 9 Kaf-

fe og arbejdsfordeling. Kl. 13: 
Foreningen er vært ved en fro-
kost.

1. Sept. Maddag kl. 12.00. 
22. Sept.  Ålegilde kl. 12.00. Mændene 

møder kl. 9 Og steger ål mv.
27. Okt. Julefrokost kl. 12.00.

TILMELDING til arrangementer med spis-
ning senest tirsdagen før det enkelte ar-
rangement på opslag i ”Sverige” eller på 
tlf. 27 85 14 01 – Rasmus Laursen.
Tilmelding er bindende.

UDEBLIVELSE fra arbejdsdage udløser 
en bod på 300 kr. pr. gang.

URAFSTEMNINGEN om udmeldelse af 
”Å-Glimt” er afviklet. Resultatet blev en 
bekræftelse af afstemningen på gene-
ralforsamlingen, hvor der var overvejen-
de flertal for, at vi skulle træde ud. Af 24 
stemmeberettigede modtog vi 19 retur. 
18 stemte for en udmeldelse, 1 stemte 
imod. Ingen blanke stemmer.

BESTYRELSEN: Sidsel Mikkelsen træder 
ud af bestyrelsen pga forestående ope-
ration. Suppleanten, Linda Marx, tlf. 51 
88 09 48, træder ind i stedet for Sidsel.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kære medlemmer:
Nu hvor I modtager dette HaveNyt, har vi 
forhåbentligt set lidt til foråret og hvis vi 
var heldige åbnede vi for vandet den 24. 
marts – som forventet.

Lidt nyt:
Til jer, som måske ikke allerede har set 
eller ved det, er bestyrelsen i gang med 
at renovere vores garage. Målet er at vi 
kan få vores redskaber m.m. under tag og 
samtidig får et sted til reparationer m.m. 
Garagen får nye sider af profilbrædder 
og bliver malet i samme farve som vores 
købmand/kontor bygning. 
Kenneth, RØ har søgt at forbedre vores 
plov til traktoren, således at vi forhå-
bentligt kan få bedre veje at køre på. Tak 
til ham 

Fællesarbejde:
I år har vi 10 arbejdslørdage – de fem før-
ste i lige uger og de sidste i ulige uger.

Arbejdslørdage i april og maj bliver:
Lørdag, den 21. april – her indkaldes: KE 
77, RH 1,12,18,49,59,73, 74,76,83, 91,97, 
RV 8,12,28,45, RØ 4,6,16, 17.
Lørdag, den 19. maj – her indkaldes: 
RH 4,8,17,19,24,43,46,89,93,96,98, RV 
14,27,49,60,62, RØ 12,21,22,23

Info og HaveNyt:
Som sidste sæson, vil der blive omdelt 
Info-skrivelser til havernes postkasser 
april, maj, juni, juli, august og september. 
HaveNyt vil ligeledes blive omdelt til ha-
vernes postkasser ca. maj, juni, august 
og september.

Ris/ros
Har du ris, ros, gode idéer til hvad be-
styrelsen skal have fokus på eller sætte 
i gang/ændre/forbedre, så kontakt os. 
Vi lytter gerne og vil søge at gøre vores 
bedste. Vores mål er at foreningen skal 
være et godt sted at være for os alle. Jo 
flere medlemmer som tager medansvar, 
jo bedre.

Trailerplads:
Husk at du kan leje en trailerplads for kr. 
100,00 om året. Kontakt kontoret hvis du 
ønsker en sådan.

Forsikring:
Det er foreningens mål at alle haver er 
forsikrede. Hvilket selskab forsikringen 
er tegnet i er op til hvert enkelt medlem. 
Vi har vores kollektive forsikring i for-
eningen og den koster under kr. 1000,00 
om året. Her er allerede 126 medlemmer 
forsikret. Vil du være med, kontakter du 
bare kontoret.

Hjælp til selvhjælp:
Har du brug for hjælp – havearbejde, 
bortkørsel af affald, nedgravning af tank 
til regnvand, mangler du en fræser/mo-
torsav etc., har du utætte vandrør m.m., 
eller andet, så kontakt os i bestyrelsen – 
Vi kan formidle kontakt til ”godtfolk” som 
gerne giver ”en hånd”. 

Til sidst:
Vi håber, at vi får en god sæson – gode 
oplevelser og et herligt sommervejr. Vi i 
bestyrelse og festudvalg vil gøre vores 
bedste for alle. Vi kan allerede nu love 
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at der bliver arrangementer som vanligt 
- Pinsemorgen, Loppemarked og Vete-
ranbiler lørdag, den 5/5, Sommerfest, 
Bankospil og måske nogle nye arran-
gementer. Der vil blive solgt lodder som 
vanligt. Købmanden byder igen på mulig-
heden for dagligvarer og varm mad. Hold 

øje med opslag, infoskrivelser etc. – Jo 
flere som deltager og støtter op omkring 
”livet i foreningen” jo sjovere for os alle.

I ønskes alle en god sommer

Venligst bestyrelsen
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Så har foråret, og en ny sæson i VASEN, 
taget sin begyndelse.

Det bliver dejligt at møde jer alle igen, 
både til små og store gøremål, og ikke 
mindst til nogle fornøjelige fester og 
sammenkomster i sommerens løb.

Det har endnu været småt med salg af 
udbudte haver, men et forhåbentligt 
lunt og solrigt forår, skulle gerne øge 
omsætningen.

Der er opsat nye sedler i opslagskas-
serne med HAVER TIL SALG. Der er nu 
tilføjet, hvornår de er vurderet. Husk på 
at vurderingen gælder et år, og at der så 
skal foretages en ny vurdering. 

Alle dræn i kolonien er d. 19.03.18 blevet 
spulet. Det skulle gerne hjælpe på pro-
blemer med vand i haverne. Dog vil der 
altid være problemer, hver gang vi får 
længerevarende regnfulde perioder, som 
betyder at grundvandet overstiger dræ-
nets niveau.

En ekstra hjælp vil det også være, hvis de 
medlemmer der har have som støder op 
til en afvandingskanal, med jævne mel-
lemrum renser disse kanaler op. 

Et par praktiske oplysninger til jeres op-
slagstavler.;

FÆLLESARBEJDE. 
06.05.18, kl. 10.00
 Kl. 09.00 er der rundstykker og kaffe.
Deltagere.

Birkestræde-Persillestræde-Storke-
stræde-Hvidemøllevej-Vasevej.

HAVEBESIGTIGELSE. 09.05.18.

Rigtig god sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne
Christian Harregaard

Vasens festudvalg 
I skrivende stund, er der kun 3 uger til 
vandet åbnes d. 25. marts, hvis der ikke 
er frostvejr.

Vi glæder os til at se Jer alle, til de aktivite-
ter festudvalget har planlagt. Velkommen 
til Leif Larsen Hindbærstræde 10, som er 
nyt medlem i festudvalget.

Som sædvanlig vil der blive solgt lodder i 
haverne søndage ml. 12 og 14.

Vi søger nogen, som vil bruge et par timer 
en søndag på at gå med lodder.

Hvis du har lyst til, at hjælpe festudval-
get, kan du henvende dig til Karin for 
nærmere info på tlf. 2281 5205.

Det er faktisk hyggeligt, at gå rundt og 
besøge de forskellige haver og hilse på 
beboerne.

OBS: som noget nyt vil udbetaling af kon-
tanter fra loddegevinster, kun indløses de 
søndage der er fællesarbejde eller efter 
aftale med Karin. Man kan stadig få gevin-
ster udbetalt i lodder ved loddesælgeren.

VASEN
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VASENS FESTUDVALG

AKTIVITETER I 2018

Så håber vi bare på en varm og tør sommer. 
Hvis det regner når der skal afholdes akti-
viteter, vil der blive sat et eller to telte op.

OBS: hvis man skal holde en fest i haven 
har festudvalget 2 telte af 40 m2 fordelt 
på 5x8 m. Man kan leje et telt for 600 kr. 
hvis der er brug for hjælp til opsætning af 
telt koster det 100 kr.

vi glæder os til at se Jer til hygge og fest 
på festpladsen.

OBS: Se opslag på en af de 3 opslagstav-
ler i vasen – på Vasens hjemmeside eller 
på Vasens facebook side.
Er du i tvivl om noget så ring til en fra 
festudvalget.
Hilsen Festudvalget.

Søndag den. 6. maj 
Fællesarbejde kl. (9) 10-12
Der kan købes pølser fra kl. 11.30
Obs: også for dem der ikke er på fælles-
arbejde.

Lørdag den 26. maj 
Åben grill kl. 17 og 21
Ved åben grill kan man selv tage mad 
med. Så vil grillen være klar kl. 17.
Der kan købes drikkevarer.

Lørdag den 9. juni 
Sommerfest kl. 13 – 19
Man kan købe byg selv burger eller pølser 
og drikkevarer. Der vil være underhold-
ning for børnene

Søndag den 17. juni 
Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Lørdag den 23. juni 
Sankthansaften kl. 17 – 21
Der kan købes pølser og drikkevarer.
Da vi ikke må have bål på festpladsen
Vil der istedet være tændt op i bålfad,
Hvor børnene kan riste pølser og snobrød

Søndag den 12. august 
Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Søndag den 2. september 
Loppemarked kl. 10 – 14
Der kan stilles op fra kl. 9
Der er salg af pølser fra kl. 10.30

Søndag den 16. september 
Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12

Søndag den 7. oktober 
Fællesarbejde kl. (9) 10 – 12
Opsamling for dem der ikke har været
På fællesarbejde.
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VESTRE ENGHAVE

Vi har afholdt generalforsamling i VE. Der 
var 7 haver repræsenteret.

Forkvindes beretning kort: Der blev på-
peget de gode arrangementer, vi havde i 
2017 og at vi disse dage havde rigtig fint 
vejr. Det gjaldt også arbejdsdagen, hvor 
mange var mødt op og der denne dag blev 
udrettet en del af de planlagte opgaver. 

Fællesforsikringen skulle være på plads 
og betalingen til dette kommer med på 
næste haveleje til sommer.

Beretningen og regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: bestyrelsen foreslog, 
at købe et partytelt, der kan benyttes til 
sammenkomster på fællesarealet. Det 
blev vedtaget, at investere i en stor pavil-
lon med aftagelige sider og ikke for dyrt.

Bestyrelsen kom ligeledes med forslag 
om, at hæve de boder, der blev indført i 
2015 således:
1. gang skriftlig advarsel + 200 kr.  
 færdiggøres inden 14 dage.
2. gang skriftlig advarsel + 300 kr. 
 færdiggøres inden 8 dage.
3. gang skriftlig advarsel + 400 kr.  
  færdiggørelse straks og advarsel 

om ophævelse af lejemålet

Hvis intet sker ophæves lejemålet.
Bod på 200 kr., hvis den enkelte have ikke 
er repræsenteret, når der åbnes for vandet.

Forslagene blev godkendt.
Ændring af hækkebredden på 20 cm, 

målt fra stammen ud mod vejen, blev 
diskuteret, men pga. at udrykningskø-
retøjer skal have mulighed for at komme 
ned af sidevejene, hvor der er smallest 
passage, blev der ingen ændring.

Valg til bestyrelsen: Henriette og Jytte bli-
ver siddende, som henholdsvis forkvinde 
og bestyrelsesmedlem. Robert fra have 
10 blev valgt som bestyrelsesmedlem og 
de to suppleanter blev Gurli fra have 13 og 
Tine fra have nr. 19. Til festudvalget blev 
Karen fra have 21B valgt.

Under evt. blev der fra kredsen ønsket 
god sommer 

Årsplan for VE 2018: 
25/3 kl. 12 – Åbning for vand
21/5 kl. 10 – Pinsekaffe og spil
9/6 kl. 10 – Arbejdsdag
23/6 kl. 16 – Sct. Hans, gril, bål og spil
25/8 kl. 10 – Arbejdsdag
22/9 kl. 10 –  Havehygge med plantebyt, 

grill og spil
28/10 kl. 12 – Lukning for vandet

Haverundture, hvor bestyrelsen ”tjekker” 
haverne:
26/5 (uge 21) - 7/7 (uge 27) - 1/9 (uge 
35) - 6/10 (uge 40)

Husk at holde øje med vores fælles face-
bookside. Og brug den selv gerne til div. 
opslag. 

Spørgsmål, forslag, ris, ros og flødeboller 
fra Spangsberg modtages gerne 
Forårshilsner fra bestyrelsen
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VENEZUELA

Foråret lader vente på sig! I sne står urt 
og busk i skjul, og knap havde vi skrevet 
1. Marts før sneen lagde et hvidt tæp-
pe over os. Samtidig havde frosten haft 
godt fat i en længere periode, så koloni-
haverne er dybfrosne.

Vi må væbne os med tålmod som sæd-
vanligt, de mange gøremål vi har tænkt 
tanker om i vinterens løb kan så småt 
begynde at tage form. Dem af jer der har 
haft have i mange sæsoner er sikkert 
tålmodige, og tænker vi når det nok, men 
mange nye havelejere er spændte på at 
komme i gang med de projekter der na-
turligvis er planlagt.

Jeg kan huske da jeg overtog min egen 
have 1. Maj 2009, den var tilsået af for-

skelligt urtetøj i en fin køkkenhave, og der 
var lagt kartofler i jorden. Det var nær-
mest en drømmestart på et haveår, så 
heldig kan man være, når man køber en 
have, af en pensionist som Anton var. En 
stabil og pligtopfyldende mand der dyrke-
de haven som nyttehave. Huset var blevet 
benyttet som et slags hobbyværksted, 
hvor Anton sad og knyttede de fiskenet og 
ruser, han var så kendt for at lave. Røge-
ovnen stod omme i baghaven, og der blev 
røget mange laksesider og sild i den. Den 
gamle fisker som han var.

Sådanne historier kan man berette man-
ge om i de år Venezuela har eksisteret, 70 
år denne sæson. Det er en lang historik i 
en haveforening, og de af jer der har væ-
ret her i mange mange år må have en del 

Vi er kåret som danskernes  
foretrukne bank 9 år i træk

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

www.al-bank.dk/danskernes-bank
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historier på hjertet. Jeg vil gerne opfordre 
til at i skriver en eller to beretninger ned 
og sender dem til anc@tradium.dk

Så vil jeg forsøge at lave et slags jubilæ-
umshæfte med de gode historier, og me-
get gerne med fotos til. Jeg synes det er 
værd at lave en slags historiebog om os 
i Venezuela.
Vandåbningen er som sådan overstået, 
og i skrivende stund er aktiviteterne sik-
kert på højt blus.

Bestyrelsen planlægger at starte med ha-
vegennemgang og vandring i Maj måned og 
få dannet et overblik over tingenes tilstand.
Festudvalget plejer ligeledes at starte op 
med loddesalg om lørdagene, og banko-
pigerne planlægger den første søndag i 

Maj til det første spil i sæsonen.

I forhold til det forslag der var stillet på 
kredsrepræsentantskabsmødet i Fri-
tidscentret omkring vores brændeovne, 
kan jeg fortælle at afstemningen endte 
42-42, så endnu engang måtte vi se på, 
at der sidder en hel masse uvedkom-
mende, og bestemmer over os. Det er op 
ad bakke at få gennemført noget som 
helst, når det skal gå igennem kredsens 
repræsentantskab. Vi må indtil videre af-
finde os med det, og tage det med så vidt 
muligt på et senere tidspunkt.

For så vidt herfra var dette ordene for nu, 
og jeg håber vi ses rigtigt meget på strø-
get i Venezuela.
PBV. Annette 
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I skrivende stund har den Sibirske kul-
de bidt sig fast i landet, men når dette 
blad udkommer, er foråret forhåbentlig 
kommet over os, og vi har fået åbnet for 
vandet - helst helt uden vandskader.

Nye låse på fællestoiletterne
Da flere havelejere har haft problemer 
med nøgler til fællestoiletterne, har be-
styrelsen taget konsekvensen og skif-
tet låsene. Som det fremgår både af 
opslag og Vorupkærparkens facebook-
side, kan havelejere, der endnu ikke har 
fået skiftet deres nøgle, henvende sig 
til bestyrelsen og få byttet den gamle 
nøgle til en ny. 

Det sker der i 2018

20. maj kl. 9.00 Pinsedag. Mens flaget 
går til tops synger vi en sang og bagefter 
går vi ind i Smut-Ind, hvor der serveres 
kaffe og te samt rundstykker. 

27. maj kl.10.00 Bestyrelsen tager på 
havevandring rundt i foreningen, og den-
ne dag bliver der også udtaget haver til 
præmieuddeling sidst på året. Det vil 
være en fordel, at bestyrelsen kan bese 
haven indenfor.

2. juli kl.10.00 Bestyrelsen tager på ha-
vevandring rundt i foreningen

VORUPKÆRPARKEN
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2. oktober kl.10.00  Bestyrelsen tager på 
havevandring rundt i foreningen

28. oktober kl.11.00 Der bliver lukket for 
vandet og for dem der har lyst, byder be-
styrelsen på en vand/øl som afslutning på 
sommeren.

Sjældne og mindre sjældne dyr i haverne
I mange haver har vi oplevet en mindre 
invasion af muldvarpe og mosegrise i 
løbet af vinteren. Vi vil derfor lige minde 
om, at der faktisk findes at gødnings-
produkt, som muldvarpe og mosegrise 
ikke kan lide. Produktet hedder Gro gre-
en M-stop, og det er organisk og således 
uskadeligt. Det anbefales, at man gøder 

to gange årligt – første gang hele have og 
anden gang blot rundt ved hækken. 
Men der er også ganske sjældne dyr i ha-
verne. Tommy Christensen, Dildkæret 20, 
har således ganske eksotiske fugle på be-
søg på foderbrættet, som billedet her viser.

Vedligeholdelse af veje
Bestyrelsen henstiller til, at alle havele-
jere bidrager løbende til at vedligeholde 
vejene ved at fylde evt. huller op med 
grus/sten. Der ligger stabilgrus på par-
keringspladsen ved Smut Ind, som gerne 
må hentes til formålet
Og så håber vi blot, at vi får en rigtig god 
sommer.
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: 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
Orla Nielsen, tlf.: 22 48 90 96

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
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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