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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af adresse eller efternavn skal 
ske skriftligt – evt. på mail koloniran
ders@mail.dk – senest 2 uger efter flyt
ning/ændring. Men meget gerne før det 
sker. Skriv fra hvilken dato det er gælden
de og husk at anføre i hvilken havefor
ening du er medlem. Du skal også skrive 
vejnavn og nummer på din have. Det er 
ikke nok at du melder flytning/ændring til 
folkeregisteret, det får vi ingen meddelel
se om.Du kan også skrive det på en seddel 
og lægge den i vores postkasse Vesterga
de 48, 8900 Randers. I haveforeningerene 
Fælleskær, Oasen, Brohaverne, alle Grenå 
og Fjordglimt Hadsund retter man hen

vendelse til egen bestyrelse som så fore
tager det fornødne. Du kan selvfølgelig 
også komme på kredskontoret en onsdag 
aften og oplyse om ændringen eller du kan 
kontakte din haveforeningsbestyrelse og 
få dem til at foretage det fornødne.

Hvis du ikke melder ændringen senest 
ovennævnte frist pålægges der et gebyr 
på 150,00 kr. som påføres næste op
krævning for haveleje.

KONTORET 
Fra og med 6 marts holder kontoret 
åbent hver onsdag fra 17.00 – 19.00.
Første ordinære vurderingsdato er man
dag den 25 marts.

LIDT OM BEHANDLING AF DINE DATA
Som alle jo nok ved har vi fået ny datalov
givning i 2018. Det betyder at dine data 
behandles i systemet på en bestemt og 
sikker måde. Vi gengiver her hvad der står 
på bagsiden af den nye kontrakt som blev 
vedtaget på kongres 2018 så alle med
lemmer er informeret:

Østjyllands kreds skal oplyse medlem
met om hvilke personoplysninger der be
handles i kreds og forening. 

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 8 07/11 1 dec 2018

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2019 ca.

Nr. 3 06/03 1 april 2019

Nr. 4 10/04 1 maj 2019

Nr. 5 08/05 1 juni 2019

Nr. 6 03/07 1 august 2019

Nr. 7 14/08 1 sept. 2019

Nr. 8 06/11 1 dec. 2019

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Oplysninger om dig som medlem (navn, 
adresse, tlf.nummer, email, havelods
adresse, indmeldelsesdato, betalings
oplysninger, evt. præmietildeling og 
evt. tillidshverv) behandles bl.a. i kolo
nihaveforbundets medlemssystem. Det 
betyder at dine oplysninger overlades 
til kolonihave  forbundet som databe
handler efter en databehandleraftale 
som er indgået mellem foreningerne og 
kolonihaveforbundet. Oplysningerne om 
dig bruges i den daglige administration 
af foreninger og ”genbruges” i koloniha
veforbundets øvrige itplatform, f.eks. 
vurderingssystemet (i forbindelse med 
vurdering af bebyggelse på haveloddet) 
og dialognet (i forbundets hjemmesi

de for medlemmer). Oplysningerne be
handles også af kredsen, eksempelvis 
ved oprettelse af tillidshverv samt af 
havekonsulenter i forbindelse med ha
vepræmiering. Oplysninger som fremgår 
af vurderingssystemet videregives til en 
evt. køber af huset. Haveforeninger kan 
herudover indgå en serviceaftale med 
kolonihaveforbundet hvorved forbundet 
behandler medlemsoplysningerne yder
ligere i forbindelse med de opgaver som 
kolonihaveforbundet udfører på vegne 
af havefore ningerne. I forbindelse med 
IT udvikling, hosting og support samt 
ekstern bogføring kan der overføres per
sonoplysninger til databehandlere.

Det var hvad der oplyses på bagsiden af 
kontrakten, på kredskontoret behandler 
vi dine oplysninger med største omhu 
efter reglerne, bl.a. er opbevares ALLE 
personoplysninger under lås og slå.

Venlig hilsen og godt forår, 
kredsbestyrelsen

KREDSEN

IDE`KLUMMEKASSE 
Tjaaaaa, her kunne 

dit indlæg om ideer eller andet 
indlæg have stået!!
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DRONNINGBORGPARKEN

Når du læser dette er der ca. 1 måned til 
den nye sæson begynder.

Indtil videre (pr. 6/2) 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 31. 
marts, kl. 11.15.
(Hvis vejret tillader det).
Der kommer et opslag i opslagsskabet.

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.

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 general
forsamling eller af bestyrelsen, og er ble
vet 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
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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FJORDGLIMT

Generalforsamlingen er nu vel overstået, 
og vi venter kun på at komme i gang med 
de forskellige gøremål i haven til sæsonen 
2019.

Der åbnes for vand søndag d.31/3 kl.10, 
husk at stophane skal være lukket, og at 
der er fri adgang til haven, hvis der skul
le opstå broblemer.

Også i år vil der være solsikke/græskar 
konkurrence, lidt flere deltagere kunne 
ønskes, så hvis der kan undværes et 
hjørne af haven, var det måske en ide 
med en tilmelding.

Ellers forventes det, at der arrangeres lidt 
i anledning af Pinse og Sct.Hans aften, 
men nærmere om dette senere.

Herfra ønskes en god havesæson til alle 
i året der kommer.

På best.vegne:
Carl Pedersen

Voxm
eter, januar 2019

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

TAK
DANSKERNES FORETRUKNE BANK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Østervold 18  |  9800 Randers C
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ROMALTPARKEN

Kære medlem
Foråret er snart på vej, inden længe kan 
vi høre fuglene synge og se vores haver 
få farver – Mange medlemmer er sikkert 
allerede i gang med at pakke ned – klar til 
at rykke ud i vores små oaser. Forvent
ningens glæde til vores nye sæson er stor 
og alle håber vi vel på en dejlige, solrig 
sommer med mange gode timer sammen 
med familie og venner i en dejlig harmoni 
af fred og ro.

SæsonStart 2019
Vi åbner for vandet lørdag den 30. marts 
kl. 10.00 (hvis vejret tillader det).
Kl. 11.00 hejser vi vores Dannebro og be
styrelsen byder på lidt ”vådt og tørt” som 
vanligt. Vi håber at se mange medlemmer 
på plænen/området ved kiosken.

Stilletid:
Husk at vores regler for stilletid først gæl
der fra 1. maj. Almindeligt hensyn mht. 

støj og larm i haverne gælder naturligvis 
hele sæsonen.

Kontakt:
Kontorets åbningstid er flyttet fra søndage 
til lørdage. 

Der er åbent i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00. 

Andre kontaktmuligheder fremgår af sid
ste side i HaveNyt.

Næste HaveNyt kommer primo april og 
her kan du blandt andet læse om med
lemsmødet vedr. sæson 2018. Du har 
også selv mulighed for at få et indlæg 
med i HaveNyt. Skriv dit indlæg og send 
det til kredsens email koloniranders@
mail.dk. Vi ønsker alle medlemmer en 
dejlig sæson 2019. 

Venligst Bestyrelsen



Adresse Dato Adresse Dato

KE 067 20. april RH 022 18. maj

KE 069 15. juni RH 023 29. juni

KE 071 28. september RH 024 3. august

KE 073 31. august RH 025 31. august

KE 075 6. april RH 026 1. juni

KE 077 31. august RH 028 4. maj

KE 079 20. april RH 030 15. juni

KE 081 28. september RH 031 17. august

KE 083 20. april RH 032 3. august

RH 001 29. juni RH 033 3. august

RH 003 4. maj RH 034 17. august

RH 004 14. september RH 035 3. august

RH 005 15. juni RH 036 29. juni

RH 006 4. maj RH 037 15. juni

RH 007 4. maj RH 038 18. maj

RH 008 15. juni RH 039 29. juni

RH 009 28. september RH 040 20. april

RH 010 17. august RH 041 14. september

RH 011 28. september RH 042 6. april 

RH 012 15. juni RH 043 1. juni

RH 013 1. juni RH 045 29. juni

RH 014 1. juni RH 046 3. august

RH 015 31. august RH 047 18. maj

RH 016 29. juni RH 048 4. maj

RH 017 1. juni RH 049 15. juni
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ROMALTPARKEN

Fællesarbejde 2019:
Arbejdsdage bliver i alt 12 lørdage fordelt over månederne april, maj og juni (i lige uger) 
og i august, september (i ulige uger). Plan og regler m.m. for Fællesarbejde vil, som 
vanligt, blive opslået i vores opslagstavle og være at læse på vores hjemmeside 
www.romaltparken.dk



RH 018 6. april RH 050 15. juni

RH 019 4. maj RH 051 4. maj

RH 020 4. maj RH 052 31. august

RH 021 20. april RH 053 28. september

Adresse Dato Adresse Dato

RH 055 20. april RV 006 29. juni

RH 056 17. august RV 007 6. april 

RH 057 28. september RV 008 31. august

RH 059 6. april RV 010 20. april

RH 060 29. juni RV 011 1. juni

RH 061 18. maj RV 012 1. juni

RH 062 20. april RV 013 14. september

RH 063 20. april RV 014 3. august

RH 064 31. august RV 015 17. august

RH 065 3. august RV 016 1. juni

RH 066 17. august RV 017 31. august

RH 067 17. august RV 018 17. august

RH 068 3. august RV 019 15. juni

RH 069 14. september RV 020 28. september

RH 070 6. april RV 022 14. september

RH 071 1. juni RV 023 1. juni

RH 072 15. juni RV 024 6. april 

RH 073 29. juni RV 025 1. juni

RH 074 31. august RV 026 17. august

RH 075 14. september RV 027 28. september

RH 076 29. juni RV 028 28. september

RH 077 3. august RV 029 17. august

RH 078 17. august RV 030 20. april

RH 079 18. maj RV 031 17. august

RH 080 18. maj RV 032 28. september
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ROMALTPARKEN



Adresse Dato Adresse Dato

RH 082 17. august RV 033 18. maj

RH 083 4. maj RV 034 14. september

RH 084 6. april RV 035 14. september

RH 085 14. september RV 036 4. maj

RH 087 28. september RV 037 31. august

RH 088 1. juni RV 038 28. september

RH 089 1. juni RV 039 17. august

RH 090 31. august RV 040 28. september

RH 091 18. maj RV 041 4. maj

RH 092 18. maj RV 042 3. august

RH 093 20. april RV 043 20. april

RH 094 14. september RV 044 18. maj

RH 095 6. april RV 045 18. maj

RH 096 4. maj RV 046 1. juni

RH 097 18. maj RV 047 6. april 

RH 098 28. september RV 048 6. april 

RH 099 31. august RV 049 31. august

RH 100 6. april RV 050 31. august

RH 102 17. august RV 051 20. april

RH 104 15. juni RV 052 28. september

RH 108 15. juni RV 053 29. juni

RH106 29. juni RV 054 18. maj

RV 001 31. august RV 055 15. juni

RV 003 4. maj RV 056 15. juni

RV 004 6. april RV 057 20. april

RV 005 3. august RV 058 14. september

RV 059 15. juni RØ 011 14. september

RV 060 14. september RØ 012 28. september

RV 061 6. april RØ 013 6. april 
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Adresse Dato Adresse Dato
RV 062 29. juni RØ 014 20. april

RV 063 18. maj RØ 015 29. juni

RV 064 4. maj RØ 016 1. juni

RV 065 6. april RØ 017 4. maj

RØ 002 4. maj RØ 018 29. juni

RØ 003 3. august RØ 019 29. juni

RØ 004 14. september RØ 020 18. maj

RØ 005 14. september RØ 021 3. august

RØ 006 20. april RØ 022 17. august

RØ 007 31. august RØ 023 3. august

RØ 008 1. juni RØ 024 3. august

RØ 009 18. maj RØ 025 15. juni

RØ 010 3. august

Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

HAVECENTRETI VORUP HAR ÅBENT HVER SØNDAG FRA
KL.10-15

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag .......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00

www.vorupgruppen.dkVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER • Nyborgvej 3 • Randers  SV • Telefon 86 42 38 22

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER
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ROMALTPARKEN
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VORUPKÆRPARKEN

Vintergækker og erantis pibler op af jor
den i skrivende stund, og vi er helt sikkert 
mange havelejere, der glæder os til, at vi 
igen kan komme ud og nyde vores haver.

Hvis det ikke sætter ind med hård frost, 
vil vi åbne for vandet søndag d.31. marts, 
når vi går over til sommertid. Det sker kl 
11.00, og det er vigtigt, at der er en have
lejer til stede, så eventuelle sprængnin
ger og lækager kan blive stoppet hurtigst 
muligt. 

Eventuelle utætheder vil blive repareret 
hurtigst muligt, hvis de er synlige udefra, 
men det er selvfølgelig til søndagstakst, 
og for havelejers regning. 

Det er der jo ingen, der har interesse i. 
Efter vandåbningen vil der som sædvan
lig være varm suppe kl 12 i SmutInd, så 
vi kan hilse den nye sæson velkommen 
sammen.

Brandforsikring.
Som alle sikkert har læst i Havebladet, 
har Kolonihaveforbundet på KONGRES 
2018 vedtaget, at alle kolonihavelejere 
har pligt til at have en brandforsikring, 
der inkluderer  efterfølgende oprydning 
på lejemålet ved brand. 

Jf. Havebladet nr. 4 november 2018, 
side15. Østjyllands kreds har også be
skrevet det i Have Nyt nr. 1, 2019.

Havelejere skal undersøge om deres 
brandforsikring indeholder oprydning 
efter brand. Der kan afleveres en kopi af 

brandforsikringspolicen med tekst om, 
at forsikringen indeholder oprydning. 
Denne kan afleveres i postkassen, Dild
kæret 26, eller på kontoret hver anden 
lørdag, når der er fællesarbejde.

Hvis du ikke har en brandforsikring, skal 
du tegne én. Måske har du hidtil sagt, at 
dit hus og inventar ikke har nogen værdi, 
men i det øjeblik hus/huse er brændt ned, 
så må huset jo alligevel have en vis værdi. 

Samletank
Skyllevandstoiletter må kun etableres 
med afløb til samletank, som er god
kendt af Randers Kommune. Før ned
gravning påbegyndes skal en kopi af til
ladelse afleveres til bestyrelsen, gerne i 
postkassen.  

Samletanken skal tilsluttes af en auto
riseret kloakmester, der udsteder in
stallationsbevis og færdigerklæring.  In
stallationsbevis og færdigerklæring skal 
afleveres i kopi til Østjyllands kreds’ byg
geudvalg, Vestergade 48. 

Vaske – og opvaskemaskiner sidestilles 
med skyllevandstoiletter.  

Generalforsamling d. 16. februar 2019
Ved indleveringsfristen er generalfor
samlingen stadig ikke afholdt, så refera
tet af denne kommer i næste nummer af 
Have Nyt.

Mange hilsner
Bestyrensen
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Vores generalforsamling 2019 er afviklet. 
Jeg vil gerne takke min bestyrelse, og er 
meget taknemmelig for genvalget af de 
bestyrelsesmedlemmer der var på valg. 
Det er en god ting for Venezuela vi kan 
fortsætte vores arbejde, de forskellige 
projekter vi har arbejdet med i 2018 og 
derefter vil fortsætte i 19. Der blev des
uden valgt to nye bestyrelsessuppleanter, 
Gunnar Vitting, der i forvejen er et kendt 
ansigt i kredsbestyrelsen, og Paul Ditlef
sen der er en aktiv mand i Venezuela.

Der blev også valgt delegerede til det 
kommende kreds repræsentantskabs 
møde i fritidscentret d.11.3. 2019. De 
valgte har modtaget en invitation.

VENEZUELA 

Desværre blev der ikke valgt et festud
valg i 2019, det lader til at de fleste er 
ligeglade med de forskellige ting der bli
ver arrangeret, der er i alle tilfælde ingen 
der vil tage slæbet for andre. Jeg har selv 
været i festudvalget igennem nogle år 
tidligere hen, det er ikke altid man føler 
det er slæbet værd. Men på den anden 
side mødte jeg også ganske mange men
nesker bag deres hække, som man ellers 
aldrig ser. Det er synd og skam der ikke er 
nogle ildsjæle, men så må det være såle
des, for første gang i Venezuelas historie.

Den pose penge der står fra festudvalgets 
side, vil blive brugt på fællesarrangemen
ter i sæsonen, og måske en bustur rundt 
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VENEZUELA 

til andre kolonihaveforeninger i vores 
nærhed. Det er noget vi påtænker i be
styrelsen, og hvis der er nogle ideer til ar
rangementer, eller andet der kan bibringe 
vores fællesskab noget positivt, så kom 
endelig frem med det. Vi skal nok sørge 
for pengene bliver brugt med omtanke, og 
med noget der kan glæde mange.

Bestyrelsen er ligeledes med på at stå 
for nogle arrangementer, så hvis der sid
der et par hjælpende sjæle i kolonien, så 
er I velkommen til at kontakte os.

Om der vil blive lørdags lodde salg frem
ad, er nok mest op til Vu, det vil sikkert 
blive den vej det skal foregå.

Husk at få sendt en mail til mig( anc@
tradium.dk) hvis der er interesse for 
forsikring i den fællesordning vi har fået 
tilbud på. Der er ligeledes oplysninger på 
vores hjemmeside (www.kolonihaven
venezuela.dk)

På adressen: (www.kolonihave.dk) findes 
policen på brandforsikringen, det er blevet 
påbudt at have.

Ellers venter vi stille og roligt på et spi
rende forår, her i vintermørket. Vi ser frem 
til vandåbning d. 30. 3. 2019 kl. 12.00 og 
derefter en gang suppe i kiosken. Og HVIS 
vejret tillader det!

Pbv. Annette
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VASEN

Vasen har fået ny bestyrelse 
Formand Per Sørensen 4043 3516
Karin Jensen
Morten Sørensen
Leif Sørensen
Bitten Christensen
Bente Drejer
Steen Jensen

Vh bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40433516
pogl@youmail.dk

Venezuela: Annette Christensen, 
Dyrbyvej 13, Gassum, 8981 Spentrup 
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk

Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46 
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@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: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå 
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com

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
oestjyllandskreds.dk

Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv.
Tlf.: 40 43 35 16

Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 1719
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

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
havekonsulenten@gmail.com

Tryk: BUCHS AS
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