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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af adresse eller efternavn skal
ske skriftligt – evt. på mail – til kredskontoret senest 2 uger efter flytning,
meget gerne inden flytning. Anfør hvilken dato ændringen gælder fra og husk
at skrive hvilken haveforening du er
medlem i. Du skal også anføre vejnavn
og nummer på den have du har i foreningen. Det er ikke nok at melde til folkeregisteret, det får vi ikke oplyst.
Du kan vælge at sende en e-mail eller
skrive det på en seddel som så kan af-

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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leveres i vores postkasse, Vestergade
48. Du kan selvfølgelig også møde på
kontoret en onsdag aften og oplyse om
ændringen eller du kan gøre det gennem
din bestyrelse i haveforeningen.
Hvis du ikke melder ændringen inden
ovennævnte frist pålægges der et gebyr
på 150.00 Kr. Som påføres næste opkrævning for haveleje.
ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET
December 2018: 	Onsdag den 5 og onsdag
den 12 december.
Januar 2019: 	Onsdag den 9 og onsdag
den 23 januar.
Alle dage fra 17.00 – 18.00.
VURDERINGER
Der vurderes ikke i december 2018 og
januar/februar 2019. Første ordinære
vurderingsdag er mandag den 25 marts
2019.
Dog kan der bestilles vurdering i nødstilfælde, f.eks. ved dødsfald eller flytning
fra kommune.

KREDSEN
IDE`KASSE
Vi kunne godt tænke os at starte en
klumme med ideer her i bladet. Gode
ideer som andre kan bruge. Så går du og
tænker på noget som andre kan bruge så
skriv til bladudvalget så vi kan få din idé
ud til medlemmerne i kredsen. Du kan se i
øverste venstre hjørne på side 2 her i bladet hvornår vi skal have dit indlæg til det
enkelte nummer.

at opsætte kasser på rastepladser langs
vejene hvor der jo også findes rotter.

Og vi vil da gerne lægge ud med en ting vi
mener kan være en god ide` og som kan
hjælpe alle foreninger.

Vi vil ikke her i bladet give et referat fra kongressen, det vil komme i forbundsbladet.
Men der lige et par gode nyheder vi skal
have med her.

I alle haveforeninger findes der desværre rotter i større eller mindre mængder.
Vi skal alle lige huske på at konstatering
af rotter skal meldes til myndighederne
så de kan tage affære. Mange gør også
et stykke arbejde i kolonierne for at
komme dette uvæsen til livs. Det lykkes i
større eller mindre grad, de forb… rotter
er svære at slippe af med.
Vi kan nok aldrig få dem udryddet helt,
men en af de ting der måske kan hjælpe
med at reducere bestanden er ugler eller
tårnfalke. Hvis man bygger en ”uglekasse” kan man være heldig at få en beboer
af enten en Tårnfalk eller en Natugle i haven. Begge fugle er glade for rotter som
middagsmad. Og så er det jo to flotte fugle
som altid er værd at se på. En uglekasse
er noget speciel i forhold til andre fuglekasser, men du kan se på Google hvordan
du bygger en sådan. Selv Vejdirektoratet
har indset værdien af Tårnfalke og Natugler som ”rottefængere”. De er begyndt

Så det var måske et forsøg værd i kolonihaveforeningerne.
KONGRES 2018
Som bekendt afholdt kolonihaveforbundet kongres i Odense fra den 12 – 16
september 2018.

Der skulle bl.a. vælges ny næstformand
til forbundet og her havde storområde 4
(Jylland) indstillet Peter Rønning-Bæk
fra midtjyllands kreds til posten. Vi havde
den store glæde at Peter blev valgt, endda med overvældende flertal. Så nu har
vi forbundsformanden Preben Jacobsen
fra København (genvalg) og næstformanden fra Jylland Peter Rønning-Bæk.
Tillykke til begge to. Bent Lunø blev ved
en lille højtidelighed på kongressen udnævnt til æresmedlem af kolonihaveforbundet. Forbundsformand Preben
Jacobsen overrakte Bent Lunø diplom og
nål som tak for 30 års varetagelse af posten som revisor ved Østjyllands kreds.
Bent Lunø stillede ikke op som revisor
ved kredsrepæsentantskabsmøde 2018,
30 år på posten kunne være nok.
Vi ønsker Bent Lunø hjertelig tillykke med
udnævnelsen og tak for rigtig godt samarbejde.
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KREDSEN
Og med dette glade budskab vil kredsbestyrelsen ønske alle en rigtig god jul.

Dagsordenen for generalforsamlingerne
skal som minimum indeholde:

Orientering Kredsen
P.g.a stigende udgifter hæves gebyret for
manglende adresseændring til kr. 150,00

Valg af dirigent og referent.
Registrering af fremmødte haver (ved
kredsrep. Møde registrering af antal delegerede).
Nedsættelse af stemmeudvalg.
Beretning.
Regnskab.
Valg til bestyrelse + suppleanter ifølge
vedtægter.

Bemærk bemærk bemærk
Indlæg til havenyt nr. 1 2019 Skal være
kredskontoret i hænde
Senest onsdag den 9. januar kl. 17.00.
Bladet udkommer sidst i januar.
Øvrige datoer for indlevering af indlæg
udleveres til h/f i december.
Generalforsamlinger:
Der indkaldes hermed til nedennævnte
generalforsamlinger i 2019.

Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde + suppleanter til samme.
Ved kredsrepræsentantskabsmøde: valg
af revisor og revisorsuppleanter.

Lørdag den 19. januar

Venezuela

kl. 13.00 Remisen,J.V. Martins plads

Lørdag den 26. januar

Fælleskær kl. 10.00 Fælleshus 102, Fælleskær

Søndag den 3. februar

Vasen

kl. 13.00 Fritidscenter store sal, Vestergade 15

Lørdag den 9. februar

Oasen

kl. 10.00 Sverige, Oasen

Lørdag den 9. februar

Brohaverne kl. 13.00 Åglimt, Kobrovej

Lørdag den 9. februar

Romaltp.

kl. 13.00 Fritidscenter lille sal, Vestergade 15

Mandag den 11. februar Ulvehøj

kl. 18.00 Kredskontor, Vestergade 48

Tirsdag den 12. februar Dr.borg

kl. 18.00 Kredskontor, Vestergade 48

Onsdag den 13. februar V.Enghave kl. 18.00 Kredskontor, Vestergade 48
Lørdag den 16. februar

Vorupkær

kl. 13.00

Fritidscenter, store sal, Vestergade 15

Lørdag den 23. februar

Bjergbyp.

kl. 13.00 Fritidscenter store sal, Vestergade 15

Tirsdag den 26. februar Fjordglimt kl. 19.00 Kulturcenter, Hadsund
Mandag den 11. marts
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Kredsrep.
møde

kl. 19.00 Fritidscenter store sal, Vestergade 15

KREDSEN
Østjylland Kredsens indstillingsliste for ærespræmier/forbundspræmier 2018

Præmietagerens navn

Forening

Lonni Jensen

Ulvehøjs Ærespræmie

Jytte Altenburg

Vester Enghaves Ærespræmie

Darlene Pedersen

Fjordglimt Hadsunds Ærespræmie

June M. Jensen

Randers Kommunes Ærespræmie

Birthe Larsen

Dronningborgparkens Ærespræmie

Lars Thinnesen

Venezuelas Ærespræmie

Frits Harder & Jytte Lindenfeldt

Venezuelas Ærespræmie

Rita Borup

Østjylland Kredsens Ærespræmie

Karen Mortensen

Romaltparkens Ærespræmie

Julie & Daniel Pedersen

Romaltparkens Ærespræmie

Jan Larsen

Vorupkærparkens Ærespræmie

Ditte Nielsen & Christian Kristensen

Vorupkærparkens Ærespræmie

Lisa R. Sørensen

Randers Kommunes Ærespræmie

Kaj D. Bertelsen

Østjylland Kredsens Ærespræmie

Susanne Robak

Kolonihaveforbundets Ærespræmie

Lotte Hansen

Vasens Ærespræmie

Inger Molich

Kolonihaveforbundets Ærespræmie

Dorthe Stegger

Bjergbyparkens Ærespræmie

Ruth Eriksen

Bjergbyparkens Ærespræmie

Lotte Sølvtofte

Vester Enghave

Kai Søe gade

Ulvehøj
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KREDSEN
Fin Marhaur

Fjordglimt, Hadsund

Axel Kaptain

Fjordglimt, Hadsund

Kitty M. Petersen

Dronningborgparken

Lis J. Kristensen

Dronningborgparken

Mette Kristensen

Dronningborgparken

Brian & Gitte friis

Bjergbyparken

Ruth Slor

Bjergbyparken

Carsten Christiansen

Bjergbyparken

Selma Mesolic

Bjergbyparken

Lis Pedersen & Jesper Simonsen

Bjergbyparken

Hanne Kristensen

Venezuela

Freddy

Romaltparken

Henrik Kristensen

Romaltparken

Henry Pedersen

Romaltparken

Johnny Rasmussen

Romaltparken

Thyra Leerhøj

Romaltparken

Conni Korsgaard

Vasen

Kurt Madsen

Vasen

Gitte Ravnholt & Johnny Petersen

Vorupkærparken

Christian Borg & Bodil Pedersen

Vester Enghave

Robert Holm & Bo H. Jensen

Vester Enghave

Charlotte T. Lyward

Vester Enghave
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Å-GLIMT, GRENÅ
Så er vi godt i gang med julemåneden,
og på nuværende tidspunkt er de fleste
haver sikkert lukket ned for vinteren. Vi
kan nu sidde hjemme i vores varme stuer og tænke tilbage på en helt fantastisk
sæson 2018, med masser af varme og
solskinstimer.
Å-Glimt havde sidste åbningsdag den
11. oktober. Her sagde vi på gensyn til
de mange fremmødte, med ønsket om
en god vinter og forvisningen om at vi
alle glæder os til næste sæson.
Samarbejdsudvalget i Å-Glimt, Grenå ser
tilbage på sæsonen med varme og gode
minder. Mange nye venskaber og bekendtskaber blev skabt gennem sommeren, hvor det for mange blev næsten fast
rutine lige at mødes over en kop kaffe eller
en øl om torsdagen, som er Å-Glimts faste
åbningsdag. Et nyt tiltag i år, var at der i
løbet af sommeren kunne købes et lille let
måltid om torsdagen. Det være sig lige fra
grillpølser med brød til kartoffelsalat med
frikadeller. Det blev en stor succes og vi
takker for opbakningen.
Andre succeser var vores tilbagevendende Sankt Hans fest i juni. Godt nok
uden bål, men hyggen var der alligevel,
og høstfesten i september. Der var som

tidligere stor tilslutning fra foreningerne.
Endvidere kan vi oplyse at vi arbejder på at
få Å-Glimt renoveret. Vi har allerede investeret en smule inde i huset i form af nyt
køleskab, nye gardiner og duge. Men men
men…. Huset trænger også til en større
renovering udvendig. Her er vi i gang med
at indhente forskellige tilbud, og forventer
en afklaring af dette snarest.
Til information kan samarbejdsudvalget
oplyse at alle i udvalget er på valg til næste
år. Der er 5 personer i udvalget. 1 har valgt
at trække sig her i sommers. 3 af os har
siddet 2 år og er naturligt på valg, og 1 ser
sig nødsaget til at trække sig af helbredsmæssige årsager. Käte Bjerregaard og
Dorthe Madsen som sidder for Brohaven
tager gerne mod genvalg og Else Krogh
Nielsen som sidder for Fælleskær tager
også gerne mod genvalg. Dette betyder
at der gerne skal findes 2 nye medlemmer
fra Fælleskær. Alle valg foregår på de respektive foreningers generalforsamling
først i det nye år. Så sidder der nogen der
ude og tænker det kunne være spændende at være med til så mød endelig op til
disse generalforsamlinger.
På samarbejdsudvalgets vegne
Käte Bjerregaard
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BJERGBYPARKEN
Så sluttede sæson 2018. Vandet blev
lukket den 28. oktober 2018. Faktisk den
dag den første sne faldt. Men vi kan se
tilbage på en sæson, hvor den varmeste
og tørreste sommer faldt nogensinde.
Siden sidst har vi haft fælles arbejde. Desværre kom der heller ikke denne gang, så
mange som vi havde regnet med. Faktisk
er der 70 haver, der i år ikke har deltaget i
fælles arbejde. Det syntes vi er trist. Det er
jo ikke kun for arbejdets skyld, men ligeså
meget for fællesskabet.

Generalforsamlingen vil starte kl. 13, og
der vil være lidt mad til alle fremmødte.
Sluttelig vil jeg takke alle for en god sæson, og ønske alle en rigtig glædelig jul og
et lykkebringende nytår. Glæder mig til
nogle gode timer med jer i Bjergbyparken
næste år også.
Mange vinterlige hilsner fra bestyrelsen
og Mariann

Vi har nu fået isoleret loftet på gården,
lagt ny havegang til toiletterne, og købt
ny traktor .
I skrivende stund, er efterårsfesten netop blevet aflyst pga. for få deltagere.
Dette er trist, og første gang det nogensinde er sket.
Til jer der endnu ikke har fået sat x i kalenderen ved lørdag den 23. februar, få
det gjort, så I møder op til vores generalforsamling.
Forslag skal være bestyrelsen/formand
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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BROHAVEN GRENAA
Vi siger tak til vejrguderne for en fantastisk sommer og uforglemmeligt herligt
vejr. Nu går vi vinteren i møde, og vi har
klargjort haverne til vinterdvale.
Vi har i September holdt et møde omkring
åbning og lukning af vand, hvor bestyrelses-repræsentanter fra alle haveforeninger var tilstede.
Vi er her kommet frem til enighed, om
hvordan det fremadrettet skal foregå.
Vi har indtil nu haft som regel, at vandet
åbnes når vi siger goddag til sommertid,
og slukkes når vi går over til vintertid.
Vi går nu snart vintertid i møde, men vil
gerne være åbne overfor, at vi kan holde vandet åbent lidt længere, hvis vejret
holder sig frostfrit. Når vandet lukkes, er
der ikke chance for oversvømmelse i haver og huse, da alle haner er lukkede, med
mindre man er i haven, og bruger vandet.
Derfor kan vi være lidt flexible omkring
tidspunktet for lukning af vand, uden at
det giver problemer.

Når vandet bliver lukket, vil folk blive informeret gennem Facebook eller mail.
Husk at få åbnet for hanerne når vandet
lukkes og gennem vinteren, for at undgå
frostsprængninger i rørene.
Når vi igen når sommertid 2019, bliver
vandet åbnet lørdag 30/3 kl 10:00. Her er
det også vigtigt at alle får lukket for hanerne i have og hus før denne dag, for at
undgå oversvømmelser og vandskader.
Vi holder Generalforsamling d. 9 februar kl. 13:00 og mødes i Åglimt. På valg
til bestyrelse er Mikael Pedersen, Rene
Jensen og Per Bjerregaard og vi modtager gerne genvalg. Vi vil opfordre jer til
at møde talstærkt op og lade jeres røst
blive hørt. Forslag til dagsordenen kan
mailes til formanden på pedersenmikael@yahoodk. Vi ses...
Mange Hilsner Bestyrelsen
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DRONNINGBORGPARKEN
Dette er skrevet i begyndelsen af november, så når du læser dette, er sæsonen
slut og vi har lukket for vandet.

Hvis vejene bliver kørt op af køretøjer, som
du har ansvaret for, er det selvfølgelig dig,
der skal sørge for at de bliver ordnet.

Hvis du ikke har gjort det, er det en god
ide at holde alle vandhaner åbne i vintersæsonen.

Kollektiv forsikring
Dronningborgparken er med i den kollektive forsikring, som Kolonihaveforbundet
tilbyder i samarbejde med Alm. Brand.
Du kan også være med.

Bommen er lukket. Der er et opslag i opslagsskabet, om hvem du skal henvende
dig til, hvis du vil have bommen åbnet.
Kørsel på vejene
I vintersæsonen og også i begyndelsen af
foråret kan vejene være bløde.
Derfor vil vi normalt ikke have store lastbiler/traktorer med ladvogn til at køre på
vejene.
Men det afhænger selvfølgelig af en konkret vurdering, som bestyrelsen foretager.
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Der hænger et opslag med information
om forsikringen i skabet i haveforeningen.
Du kan også ringe eller skrive til Steen
Nielsen (tlf.: 2989 1848, e-mail: steen.
nielsen4@skolekom.dk)
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag 12/2 2019, kl. 18.00
på Kredskontoret, Vestergade 48, med
følgende foreløbige dagsorden (endelig
dagsorden i næste nr.):

DRONNINGBORGPARKEN
Velkomst
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Navneopråb (havelejere).
Pkt. 3. Formandens beretning.
Pkt. 4. Regnskab for lotteri.
Pkt. 5. Regnskab ved kredskasserer.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7. Valg af formand.
Pkt. 8.	Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 9.	Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Pkt. 10. Valg af revisor.
Pkt. 11.	
Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling.
Afsluttende bemærkninger.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 29. januar 2019,

Du kan lægge dem i brevkassen ved opslagsskabet, sende en e-mail (steen.
nielsen4@skolekom.dk), eller sende dem
til/lægge dem i brevkassen hos:
Peter Tvernik, Scandiagade 1, st. tv.,
8930 Randers NØ
Tak for sæsonen
Bestyrelsen siger tak til lejerne for en
stort set stille og rolig sæson.
Også en tak for at Dronningborgparken
bliver holdt så pænt.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et
godt nytår!
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne, Steen Nielsen

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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FJORDGLIMT
Der afholdes: Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 26/02/2019 kl.19 Hadsund
Kulturcenter

Som bekendt er der nu etableret dræn;
Vi har fået graverenderne jævnet ud og
sået græs med hjælp fra haverne, der
ligger omkring drænet, og Vi satser på,
at det gror godt sammen til næste forår.
Der var præmieuddeling i Randers d.
20/10. Have 16 fik ærespræmie have 19
og 30 forbundspræmie, desuden var der
2. præmie til have 20 i solsikkekonkurencen. Vi fik et par retter mad og havde en
fin aften.

Dagsorden iflg.vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.	
Registrering af fremmødte haver 3a. Stemmeudvalg.
4. Formandens beretning
5. Regnskab 2018 budget 2019.
6.	Indkomne forslag (skal tilgå bestyrelsen
senest 13/2 (Se adresse i Have Nyt.)
7.	Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På
valg er:
	Bent Hougård og Fin Marhauer (modtager genvalg)
	Karen Margrethe Poulsen (modtager
ikke genvalg)
8.	
Valg af to suppleanter (på valg er;
Tage Krogh og Kaj Velling
9.	
Valg af delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet
10.	Festudvalg (Hvem tager en tørn?)
11. Evt.
	Bemærk: Som bekendt er kasserer og
revision udlagt til Kredsen derfor udgår:
Valg af kasserer-revisorer+supleanter.
Efter mødet bydes der på kaffe og et par
stykker mad.
På best.vegne: Carl Pedersen

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer

12 | HAVE NYT

ROMALTPARKEN
Kære medlem.
Vintertiden er vi havefolks hyggetid. Det
er her vi planlægger vores næste havesæson. Hvad skal plantes/bygges/ordnes? Som vi, er vores haver også gået i
”hi”, men derfor skal vi alligevel holde øje
– se til vores huse, se til at alt er sådan
som det skal være. Sikre at storme ikke
har ødelagt vores tage m.m., at ubudne
gæster ikke har været på spil.
Sæsonslut 2018 og start 2019
Lørdag, den 27. oktober fik vi uden problemer lukket vandforsyningen til haverne.
Nu er det op til Jer medlemmer at sikre, at
vandet i jeres vandrør og vandur kommer
væk. Kontakt eventuelt vores kontor, hvis
I ønsker hjælp hertil.

Afslutningen gav et par hyggelige timer.
Tak til Jer som var med. Vi ses forhåbentligt alle den 30. marts 2019, hvor vi
starter vores nye sæson med hygge på
plænen kl. 10 og vandåbning kl. 11 (hvis
vejret tillader det)
Generalforsamling/medlemsmøde
Mødet bliver lørdag, den 9. februar kl.
13.00 i fritidscentret. På mødet skal
vælges medlemmer til bestyrelsen og
festudvalget. Der skal også vælges repræsentanter til kredsforsamlingen.
Det er på dette kredsrep.møde, at du
skal melde dig til, hvis du vil være med.
Kontakt eventuelt bestyrelsen, hvis du
har spørgsmål herom.

Voxmeter januar 2018

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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ROMALTPARKEN
Du kan komme med skriftlige forslag til
vores ordensregler. Ting, som du ønsker
medtaget/ændret. Dette forslag skal
sendes til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen. Dit forslag skal du
selv fremlægge på mødet og forslaget
vil herefter komme til afstemning blandt
vores medlemmer. Nedenfor dagsorden
for mødet:
Ordinær generalforsamling H/F Romaltparken:
den lørdag, den 9. februar 2019, kl. 13.00
Fritidscenteret, Vestergade 15
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
3. Formandens beretning.
4. Regnskab Haveforeningen
5. Beretning og Regnskab Festudvalget
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
7. Valg til bestyrelsen - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):
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Ib og Henrik er på valg. Ligeledes
Christina (udtrådte af bestyrelsen
lige før sæsonslut)
8. 	Valg af 2 suppleanter.
9. 	Valg til festudvalget.
10. 	Valg af delegerede og suppleanter til
Kredsgeneralforsamlingen.
11. 	Eventuelt.
Præmie-overrækkelse
Vi havde 8 haver, som fik præmie for deres haver i år. Det var RH 37 Thyra, RH
41 Rita, RH 45 Johnny, RH 93 Daniel, RH
100 Freddy, RV 10 Henrik, RV 23 Henry og
RV 24 Karen Præmieoverrækkelse skete
vanen tro i Fritidscentret. Billeder fra arrangementet kan ses på vores hjemmeside. I vores opslagstavle er billede af de
stolte haveejere. Et stort og velfortjent
TILLYKKE til dem.
Vores Veje:
Vi minder om at vores medlemmer på
Romaltparken Vest og Øst om at de,
ifølge vores ordensregler, selv skal holde
vejene uden foran deres have – udbed-

ROMALTPARKEN
re eventuelle huller. Der er stabilgrus på
trailerpladsen, som gratis kan afhentes
og benyttes til dette. Lad os alle køre
forsigtigt og langsomt på vejene, således at vi undgår at forværre dem.
Vores kontor:
Der er ikke kontortid om søndagen uden
for sæsonen.
Har du spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes via e-mail bestyrelsen@romaltparken.
dk eller telefon 2085 4350.
Vurdering af hus og have foretages igen
fra 25. marts 2019.
Vores fælles-toilet er åbent i vintersæsonen.
Trailerplads - Leje for 2019 kr. 100,00,
skal betales til vores kontor senest 1. januar 2019.
Til slut
Vi i bestyrelsen siger tak for hjælp, gode
idéer, ris og ros igennem sæsonen. Vi ønsker Jer alle en dejlig Jul og et lykkebringende Nyt År.
Venligst
Bestyrelsen

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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VASEN
Så er endnu en dejlig sæson i Vasen forbi. Og hvilken fantastisk sæson, med så
mange solskinstimer og meget få regnvejrsdage, som vi skal mange år tilbage
for sidst at kunne mindes.
Vi havde Romalt Maskinstation nede og
spule alle vore dræn, den 31 oktober, og
der var ingen problemer nogen steder
med drænene. Drænene bliver igen spulet til foråret.
For at være lidt på forkant og slippe for
unødvendige gener, vil det hjælpe os
alle, hvis man inden næste sæsonstart
har rengjort i og omkring brøndene med
stophaner. Det gør det langt nemmere at
opdage en defekt når der åbnes for vandet igen
Det vil også være ønskeligt at man får
udskiftet stophaner mens der er lukket
for vandet, hvis der er tvivl om deres beskaffenhed, således at vi undgår at skulle
lukke for vandet igen op til flere gange i
løbet af den nye sæson.
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Vasens årlige generalforsamling, finder i
år sted i Fritidscentrets store sal, søndag
den 3. februar kl. 13.00. Jeg vil igen opfordre medlemmerne til at møde talstærkt
op, og gerne vise interesse i at være med
til at udvikle Haveforeningen VASEN.
Rigtig god jul, og godt nytår til alle.
På bestyrelsens vegne
Christian Harregaard
Indlæg
I skrivende stund er det blevet efterår, og
vi er godt på vej til at lukke af i kolonihaverne, efter en helt fantastisk sommer.
De sidste arbejdsdage er slut, og festudvalgets arrangementer er vel overstået.
Den nye bestyrelse har stået sin prøve,
og Christian formand skrev i sidste udgave af Havenyt, der har været udmeldelser i bestyrelsen. Det vil altid ske af
forskellige grunde.
Den næste store forsamling er forhåbentlig Generalforsamlingen, hvor der
vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

VASEN
Lige præcis derfor, har jeg valgt at skrive lidt
om bestyrelsesarbejdet for Vasen. Jeg har
selv tidligere været bestyrelsesmedlem, og
fik indsigt i det arbejde der foreligger her.
Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at
Christian i sidste Havenyt opfordrede
Vasens kolonister til at gøre sig tanker
om at melde sig til bestyrelsesarbejdet.

Nogle er praktiske, andre kan skrive et referat, og andre er gode til at organisere.
Så mon ikke der er basis for, at få valgt en
alsidig bestyrelse i Vasen.
En meget vigtig ting som bestyrelsesmedlem er tavshedspligten. Hvad der
foregår på bestyrelsesmøderne diskuteres ikke med andre.

Men hvad vil det sige, at være bestyrelsesmedlem, foruden at uddele gule og
røde kort, og møde op på arbejdsdage og
møder. Jeg ved ikke om det tidligere er
blevet præciseret, dog ikke på de generalforsamlinger, jeg har deltaget i.

Der findes jo et regelsæt for Vasen, og
det er vigtigt man sætter sig ind i det. Og
være med til at påpege at reglerne gælder for alle.

Der kan være lige så mange forventninger til en bestyrelse, som der er haver til.
Så det kan være svært en gang imellem
at finde sin rolle som medlem.
Samtidig kan en bestyrelse bestå af medlemmer med forskellige meninger om,
hvordan bestyrelsarbejdet skal være.
Da mennesker er forskellige, og kommunikerer udfra forskellige synspunkter,
ja så, er det utrolig vigtigt, at man som
bestyrelsesmedlem har en vis portion
evner til, at indgå kompromisser og ikke
mindst have en adfærd, der indikerer at
man vil samarbejde.
En bestyrelse består som regel også af
mennesker med forskellige kompetencer.

Jeg var selv så heldig under mit bestyrelsesarbejde, at komme på et kursus. Så
udover det sociale i bestyrelsesgruppen,
kan man altså også blive lidt klogere.
Dette indlæg er udelukkende tænkt som en
lille reminder om, hvor vigtigt det er, at vi
har en bestyrelse bestående af forskellige
personer med forskellige kompetencer.
Så tænk Jer om til næste generalforsamling, om det kunne være noget at
blive medlem af bestyrelsen. Det er helt
sikkert som medlem, man får mulighed
for at udvikle og bibeholde de gode værdier i Vasen.
Med venlig hilsen
Bente Møller,
Hindbærstræde 7

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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VENEZUELA
Det var den dejligste sommer i hundrede år, kunne man forfalde til at synge. Og
sunget det blev der til vores 70 års jubilæumsfest i kolonien den 1. September. Det
blev en dejlig dag i vores koloni, og vi var
omkring 80 deltagere fra haverne. Alle blev
bespist af vores dygtige, og alt op ofrende
kioskmand Vu, der tryllede mange lækre retter frem i det lille køkken i kiosken.
Hvordan han præcist får det til at fungere, det vides ikke, men tænker der er en
speciel teknik bag. Der er lagt en fotoserie
af teltet og maden på vores hjemmeside:
www.kolonihavenvenezuela.dk
Vi havde god musikalsk opbakning ved
Kim Albrechtsen, han spillede op til
dans, og glade fællessange. Alt i alt en
vellykket dag, hvor der blev festet igennem på Venezuela maner.
Jeg vil gerne rette en tak til bestyrelsen
og dem der har hjulpet med at få dette, og
andre ting til at fungere, det er uvurderligt
og skønt, man kan indgå i et fællesskab, og
få afviklet forskellige ting, uden det hænger på de samme personer, igen og igen.
Det er også dejligt at flere af de nye havelejere, er begyndt at deltage i de fælles
ting. Det kan nogle gange være svært at
komme til et nyt sted og føle sig hjemme
med det samme. Vi er jo alle forskellige, og
ved vores meningers mod.
Vi har været så heldige at kunne købe det
telt, vi har haft lejet til sommerfesten og
jubilæumsfesten, til vores ejendom. Vi fik
et tilbud der ikke kunne modstås, og valgte at investere i det til evig eje. Teltudle-
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jeren var oveni købet så flink at levere et
næsten komplet sæt ekstra stænger og
teltsider med, så vi er garderede en del år
frem nu. Desuden lavede vores handy men
hylder og ophæng til det hele, så det er
godt anbragt til kommende fester og arrangementer. Ligeledes har vi ”arvet” over
90 stole fra bankohallen, der ellers skulle bortskaffes. De er i en betydelig bedre
stand end dem vi havde. Desuden kan de
stables, så det er meget lettere at flytte
dem rundt. Tak for det alt sammen.
Vores havekonsulent har været rundt i 7
haver, og der er nok på dette tidspunkt
kommet brev til jer der modtager havepræmier for veldyrkede haver og ærespræmier
med mere. Vores græskar og solsikke konkurrence er også afgjort. Der løb Gunnar fra
Baronessevejen med det største græskar
på hele 57 kg, så det må siges at være flot.
Og Vu på Grevindevejen havde en solsikke
på 410 cm. En himmelstræber 
Vores koloni har været ekstremt populært
at købe have i, denne sæson Der har på
tidspunkter været ”udsolgt” og der er godt
gang i vurderinger og handler. Jeg tror godt
vi i det stille, kan ” prale ” af høje gennemsnitspriser for handlede huse. Vi ser frem
til at møde alle de nye lejere fremadrettet,
og håber de bliver glade for at være her.
Der har også været afholdt fritids og kolonihave interesse messe på Naturskolen,
det var Østjyllands kreds der deltog i dette.
Mange familier retter blikket mod de haver
der ligger bynært, og der må det siges vi
har førertrøjen i Randers sammenhænge i
Venezuela.

VENEZUELA
Desværre faldt kredsens årlige udflugt
sammen med vores jubilæumsfest d. 1.9.
så der var ikke mange der deltog i den fra
Venezuela, vi satser på det bliver anderledes i 2019.
Den sidste havevandring er ved at være
afviklet for i år, det går efterhånden hjemad for os, og i vores vinterboliger. Så må
vi sidde hjemme og glæde os til endnu en
dejlig sæson i 2019, og håbe vi er bare
næsten lige så heldige med vejret, som
det var i år.
Tak til festudvalg, og bestyrelse der har
ydet en indsats for vores alles bedste, og
for at få foreningen til at fungere. Det er
ikke altid en dans på roser at være i skudlinjen i en bestyrelse. Man må lægge ryg til
mange meninger og udtalelser, samt stå
klar til at hjælpe, og yde det arbejde det
kræver, for at få tingene til at køre. Det er
heller ikke alle der har forståelse for det
er frivilligt arbejde der ligger til grund for
dette. Tænk før I taler nogle gange, og
vær velkommen til at stille op til gene-

ralforsamlingen, hvis I mener I har noget
at byde ind med. Jeg kan kun tale for mit
eget vedkommende som formand, men
jeg synes det er hårdt nogle gange, og der
bliver brugt meget tid på det. Det er ikke
altid en fornøjelse. Vores regelsæt er omfattende, og det er vi nødt til at agere ud
fra. Det er ikke det vilde vesten, selvom det
hedder Venezuela, vi må affinde os med de
regler der nu engang er, så vi kan være her
alle sammen, på en ordentlig måde.
Den årlige generalforsamling i foreningen
afholdes i Remisen d. 19.1.2019 klokken
13.00
Der opsættes dagsorden på vores hjemmeside, og i opslagstavlen i kolonien.
Indkomne forslag skal være formand Annette Christensen, Dyrbyvej 13, Gassum,
8981 Spentrup i hænde senest 14 dage
før( anc@tradium.dk)
Pbv. Annette

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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VESTRE ENGHAVE
Sommeren er gået på hæld, efteråret har taget over og snart banker vinteren på døren.
På friluftsfestivalen, der foregik på naturskolen i august, havde kolonihaveforbundet en stand. Der blev i den forbindelse besluttet, at alle haveforeningerne i
Randers kredsen skulle holde åben have.
Den blev afholdt i starten af september
med dejligt vejr. Det må så siges, det var
ikke nogen succes i Vestre Enghave. Ikke
en eneste person dukkede op denne dag.
Så derfor blev der ved ”lukketid” besluttet, at mødes på fællesarealet med al
den kage, der var bagt til lejligheden. Og
det var så meget, at det blev døbt: Vestre
Enghaves kagebord.
Lukning af vand gik uden problemer. Vi
åbner for vandet igen den 31. marts 2019
kl. 11, såfremt i fald der ikke er frostvejr.
Hold øje med infotavlen og på vores facebook side omkring dette.
Vi har afholdt havehyggedag, med rundtur
i de fremmødtes haver. Flere måtte hjem
og hente gummistøvlerne, for vandet begyndte langsomt at stige. Der kom også
nogle gevaldige, men korte regnbyger +
blæsevejr. Trods det, blev det alligevel en
hyggelig dag.
Der blev i oktober uddelt havepræmier i
Fritidscentret til følgende kolonihavelejere. Bodil og Christian, Tine, Robert og
Bo, Jytte. Tillykke til jer 

Vi havde sidste år besøg fra Randers Kommune Natur og Miljø, vedr. om det var muligt, at få oprenset grøften/bækken, som
løber rundt langs kolonihaveforeningen.
Dette for at undgå for meget vand i haverne. Der er kommet følgende svar: ”En
oprensning, vil ikke hjælpe noget, da vandstanden, står så højt i hele kolonihaveforeningen pga. åens daglige vandstand.”
De som er nabo til grøft/bæk, er pligtig til
selv at rense denne. Se vedtægter, stk. 6.
veje/grøfter/kanaler.
Dato for den kommende generalforsamling er onsdag den 13. februar 2019 kl. 18
på Kredskontoret i Vestergade. Forslag
modtages gerne, enten i postkassen ved
infotavlen eller på vestreenghave@gmail.
com. Vi modtager ikke forslag via Messenger og FB. Foreningen er vært ved en
bid brød og en øl/sodavand denne aften,
hvor vi håber at se rigtig mange. Så venligst sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Vi skal byde velkommen til Sanne i have
nr. 3 og Brian i have nr. 17C
Til slut vil vi sige tak for denne sæson.
Den har været fyldt ud af gode mennesker, møder, løfte i flok-opgaver, forskellige arrangementer, samtaler, hygge og
skønt vejr 
God jul og godt nytår til jer alle
Kærlig hilsen bestyrelsen Robert, Jytte
og Henriette

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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VORUPKÆRPARKEN
Sæsonen for 2018 er slut, der er lukket for
vand og toiletbygningen er aflåst. Vi havde en hyggelig sæsonafslutning ved Smut
Ind, hvor en del medlemmer mødte op.
En del haver har fået nye lejere i det
forgangne år, og vi byder velkommen til
alle nyankomne havekolonister. Det har
været en helt fantastisk havesæson i år
med rigtig mange solskinstimer.
Det næste, der sker, er den årlige generalforsamling lørdag d. 16. februar 2019 kl.13
i Fritidscenteret, Store sal, Vestergade 15
Generalforsamling for Vorupkærparken
lørdag d. 16. februar 2019 kl. 13.00
Det er vigtigt, at vi bakker op om demokratiet i vores haveforening, og bestyrelsen opfordrer derfor alle havelejere
til at møde op til generalforsamlingen i
februar. Og der er altid plads til en hjælpende hånd i vores lokale bestyrelse, så
hvis du/I har lyst til at gøre en forskel for
vores haveforening, skal I endelig melde
jer til en post i bestyrelsen.
Dagsorden
1.	
Ved ankomst registreres de deltagende haver.
2. Velkomst
3. Valg af dirigent
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5.	Formandens/bestyrelsens beretning

6.	Fremlæggelse af årsregnskab 2018c
7.	Indkomne forslag
7.1	Forslag fra bestyrelsen
	Lokale ordensregler. Der ønskes ændring af teksten i punkt 3
	Tilføjelserne skrives med rød skrift
	De haver, der ligger i yderste række af
kolonihaveforeningen mod nord, vest og
syd skal holde 1 meter rent bag hækken.
Det er ikke tilladt at henlægge haveaffald, grene, jord, sten, fliser og lignende
bag hækken. Tjørn og andet buskads,
der vokser bag ens egen have i 1 meters afstand fra egen havehæk i haveforeningen, skal man selv klippe (holde
nede). Træer der står i skel mod Syd
effektuerer Randers Kommune. Ukrudt
skal fjernes eller det kan holdes nede
med en plæneklipper bag hækkene.
7.2 Budget 2019
8	Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8.1 Peter Andersen genopstiller
8.2 Bodil Høgstrup genopstiller
8.3	
Valg af bestyrelsesmedlem til
erstatning for Karen Jensen
9	Valg af 2 suppleanter
10	Valg af revisor og revisorsuppleant
11	
Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde
12 Eventuelt
Yderligere forslag til dagsordenen vil blive
lagt på hjemmesiden www.vorupkaerparken.dk samt på Facebook
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VORUPKÆRPARKEN
Konkurrencer
Vorupkærparken havde igen i år en konkurrence om at dyrke den højeste solsikke
og det største græskar.

le af de nye havelejere mødte op til kaffe
og den hjemmebagte kage, for det er en
glimrende mulighed for at lære andre havelejere at kende.

Der var 3 kandidater til den højeste
solsikke, og de 2
højeste havde kun
en forskel på 2 cm.
Arne Rasmussen,
Timiankæret 15, løb
med sejren med en
højde på 3,38 meter.

Søndag den 9. september holdt vi i Vorupkærparken ”Åbne haver” på lige fod med
de øvrige kolonier i vores Kreds. Det var en
fin mulighed for de havelejere, som ønskede at sælge deres have, at vise den frem.
Bestyrelsen takker alle de haver, som åbnede havelågerne for interesserede. Desværre kom der ikke så mange besøgende.

I konkurrence om det
tungeske græskar
mødte 4 havelejere
op, og vægten var
fordelt således 27
kg, 15 kg, 12 kg og
3,5 kg. Vinder blev
igen Arne Rasmussen med 27 kg. Tillykke
til Arne som således løb med sejren og
gavekortene i begge konkurrencer
Arrangementer i eftersommeren
Fredag d. 31. august var døren i Smut Ind
igen åben til et fyraftensmøde. Der var
ikke nogen speciel underholdning men
blot lagt op til lidt hyggeligt samvær og
snak. Det var dejligt at se, at også nog-

Lørdag den 22. september forsøgte vi med
en plantebyttedag. Der var heller ikke den
store deltagelse til dette arrangement,
men vi fortsætter med idéen til næste år,
hvor vi eventuelt kan udvide med loppemarked. Gode idéer modtages gerne.
Indbrud
Hold gerne øje med andre haver, når I
kommer ud i kolonien i løbet af vinteren. Der har desværre været indbrud
på Persillekæret, så hvis I ser noget
usædvanligt, må I meget gerne kontakte bestyrelsen.
Bestyrelsen takker af for sæson 2018 og
håber at se rigtig mange til generalforsamlingen i februar 2019.

EN VENLIG OPFORDRING:
Husk at kontakte kredskontoret på tlf. 86425 9522 (se åbningstider under kredsen)
eller på mail: koloniranders@mail.dk
hvis indbetalingskort ikke er modtaget SENEST 20. januar 2019
Venlig hilsen bitten, kredskasserer
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BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk
Vasen: Christian Harregaard
Tlf.: 25 34 25 44
lindgaard60@gmail.com
Venezuela: Annette Christensen,
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup
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

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundetoestjyllands-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
Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Tlf. 22 81 05 70
Forsythiavej 50, 8500 Grenå
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com havekonsulenten@gmail.com
Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

Tryk: BUCHS AS

ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

