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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING 
Ændring af navn eller adresse skal ske 
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger 
efter ændringen, meget gerne før. Skriv 
fra hvilken dato ændringen gælder og 
skriv i hvilken haveforening du er med-
lem. Du skal også skrive vejnavn og num-
mer i haveforeningen.
Du kan vælge at sende på mail: kolo-
niranders@mail.dk eller du kan lægge en 
seddel i vores postkasse Vestergade 48. 
Foreninger i Hadsund og Grenå melder 
ændring til deres haveforeningsbesty-
relse. Hvis du ikke melder ændringen 
inden ovennævnte frist skal du betale et 

gebyr på 150.00 kr. som opkræves sam-
men med næste opkrævning for haveleje.

HUSKEREN, HUSKEREN, HUSKEREN
Information vedr. betaling af haveleje for 
1. halvår 2020
Pga. overgang til nyt betalingssystem vil 
opkrævninger for 1. halvår 2020 først blive 
udsendt i uge 5 2020. Betalingsdatoen er 
derfor udskudt til 10. februar 2020.

Desværre har overgangen til det nye 
betalingssystem også medført at ALLE 
PBS AFTALER ER OPHØRT og der vil blive 
udsendt FI-kort til ALLE. 
De af jer der har en PBS aftale bedes til-
melde den på ny. 
Vi opfordrer alle til at tilmelde sig beta-
lingsservice.
Grunden til alt dette er at banken har 
lukket det gamle opkrævningssystem,
da der bliver stadig færre kunder og derfor 
er for dyrt at vedligeholde og videreudvikle.

VURDERING
Der vurderes ikke i februar måned, dog 
kan der vurderes i nødstilfælde eks. ved 
dødsfald eller flytning fra kommunen. 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 8 07/11 1 dec 2018

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2020 ca.

Nr. 2 05/02 1 marts 2020

Nr. 3 04/03 1 april 2020

Nr. 4 08/04 1 maj 2020

Nr. 5 06/05 1 juni 2020

Nr. 6 01/07 1 august 2020

Nr. 7 12/08 1 sept. 2020

Nr. 8 04/11 1 dec 2020
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Første almindelige vurdering er mandag 
den 30. marts 2020.

ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET
Onsdag den 12. februar 
mellem 17.00 – 18.00
Onsdag den 26. februar 
mellem 17.00 – 18.00

Fra og med den onsdag den 4. marts er 
kredskontoret åben alle onsdage mellem 
17.00 – 19.00.

 
GENERALFORSAMLINGER I FEBRUAR:

VASEN: 
Lørdag den 1. februar kl. 13.00 i fritids-
centeret, Vestergade 15.

VESTRE ENGHAVE: 
Mandag den 3. februar kl. 18.00 på kreds-
kontoret, Vestergade 48.

ULVEHØJ: 
Tirsdag den 4 februar kl. 18. på kreds-
kontoret, Vestergade 48.

DRONNINGBORGPARKEN: 
Onsdag den 5. februar kl. 18.00 i beboer-
huset, Stadfeldtsvej 2. 

VORUPKÆRPARKEN: 
Lørdag den 8. februar kl. 13.00 i Fritids-
centeret , Vestergade 15  

ROMALTPARKEN: 
Lørdag den 15. februar kl. 13.00 i Fritids-
centeret, Vestergade 15

FJORDGLIMT: 
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i Kultur-
huset, Hadsund.

Der indkaldes hermed til ovennævnte gene-
ralforsamlinger. Mød op og brug din stemme 
og din taleret. Dagen efter er det for sent.

KREDSEN
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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

BJERGBYPARKEN

Kære havelejere. I skrivende stund er 
der 10 grader, og magnoliaerne er ved at 
springe ud. Dette får da én til at glæde 
sig endnu mere til den nye havesæson. 
Men vi må væbne os med tålmodighed. 
Når dette blad udkommer, har vi afholdt 
en forhåbentlig lige så hyggelig general-
forsamling, som vi plejer. I næste num-
mer af Havenyt vil referatet fra general-
forsamlingen være med. Vi har desværre 
haft et enkelt indbrud i Bjergbyparken. 
Husk at holde øje med hinandens huse. 
Ellers sker der jo ikke en hel masse i dis-
se måneder. Mange “vinterlige” hilsner 
fra bestyrelsen i Bjergbyparken. 
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DRONNINGBORG

HUSK! Generalforsamling!
Onsdag den 5. februar 2020, kl. 18.00, i 
Beboerhuset Stadfeldtsvej 2
Det er vigtigt at møde op. Det er her be-
slutningerne træffes, og her at der er mu-
lighed for at diskutere emner vedr. have-
foreningen.
Under generalforsamlingen er der kaffe 
og vand.
Efter generalforsamlingen er der desuden 
smørrebrød og øl og sodavand.

Endelig dagsorden:

Velkomst
Pkt. 1. Valg af dirigent/referent
Pkt. 2 Navneopråb (havelejere)
Pkt. 3. Formandens beretning
Pkt. 4. Regnskab for lotteri
Pkt. 5. Foreningens regnskab
Pkt. 6. Indkomne forslag (se nedenfor)
Pkt. 7. Valg af festudvalg (nuværende med-
lemmer: Anine Hviid, Birgith Jespersen og 
Mona Christensen. Alle vil gerne fortsætte)
Pkt. 8. Valg af formand og 1 bestyrelses-
medlem (på valg: Peter Tvernik (formand), 
Lissi Nielsen. Lissi modtager genvalg.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
(nuværende suppleanter: Ellen Jacobsen 
og Ilse Vognsen. Ilse modtager genvalg)
Pkt. 10. Valg af revisor til festkassen
Pkt. 11. Valg af delegerede til kredsgene-
ralforsamling
Pkt. 12. Evt.

Afsluttende bemærkninger

Forslag fra bestyrelsen
1. Alle haver skal inden slutningen af sæ-
sonen 2020 have etableret en stophane, 
der hvor den fælles vandledning går ind 
i haven, således at der kan lukkes for alt 
vand i haven. Stophanen skal være tyde-
ligt markeret.

2. Hvis ovenstående forslag ikke vedta-
ges, vil bestyrelsen foreslå, at vandboden 
hæves til 500 kr., af hensyn til udgiften 
ved vandspild.

Referat fra generalforsamlingen
Vi sætter referat, beretning og regnskaber 
i opslagsskabet ca. 14 dage efter general-
forsamlingen.

OBS! Vi holder i år generalforsamlingen i 
beboerhuset Stadfeldtsvej 2.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen



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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FJORDGLIMT

Husk at der er generalforsamling tirsdag 
d. 25/02 kl. 19 i Kulturcentret, dagsorden 
iflg. vedtægter.

Forslag skal tilgå bestyrelsen senest 
11/02. Efter mødet serveres kaffe og et 
par stykker mad.

På best. vegne
Carl Pedersen.

FÆLLESKÆR

Vi holder generalforsamling 15/2 2020 i 
fælleshus 102 i Fælleskær.

Vi starter kl. 10 med kaffe og rundstykker

MVH Niels 
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ROMALTPARKEN

Kære medlem
Vi håber at du/I har haft en god jul og at 
I alle glæder jer til det nye år – 2020 – og 
vores kommende sæson. Den kolde vinter 
og de hårde storme har heldigvis ikke vist 
sig endnu og vi kan kun håbe at vi, vores 
huse og haver kommer vel igennem de 
kommende måneder. 
Der er ikke de store nyheder i denne tid, 
men trods vintertiden arbejdes der til sta-
dighed lidt i kolonien. 
Vores køkken og butik er ved at få en til-
trængt opfriskning. Via sms har vi tidligere 
bedt jer støtte projektet og vi takker de af 
vores medlemmer, der indtil nu allerede har 
støttet projektet, som et økonomisk spon-
sorrat via MobilePay 5452XA/materialer 
eller arbejdsindsats. Ingen støtte er for lille. 

Medlemsmøde
Dette bliver den 15. februar 2020 kl. 12.00 
i Fritidscenterets lille sal hvor vi starter 
med at byde på smørrebrød. 
Kl. 13.00 begynder generalforsamlin-
gen. Sæt allerede nu kryds i din kalender. 
Husk at du skal stå på lejekontrakten for 
at have stemmeret. Hver have har kun en 
stemme. Du skal også stå på lejekontrak-
ten for at kunne blive valgt til formand, 
bestyrelsen og repræsentantskabet. 

Forslag til ændringer i vores H/F
Det er på medlemsmødet, at du kan få 
ændringer gennemført. Har du et ønske 
om andre ordensregler/ændringer af tidli-
gere medlemsbeslutninger etc. sender du 
en mail til bestyrelsen@romaltparken.dk. 
Du skal på generalforsamlingen selv 
fremlægge dit forslag. Eventuelle for-

slag skal være haveforeningens kontor 
skriftligt i hænde senest 1. februar 2020. 

Afbrænding af haveaffald
Dette må gøres i perioden 1. december til 
1. marts.

Trailere
Trailer må ikke parkeres udenfor haverne 
– de henvises til trailerpladsen. En plads 
koster 100,00/år. Mangler du en plads 
kontakt venligst bestyrelsen.

Ny adresse/mail-adresse/telefonnummer
Husk at oplyse til kredsen og vores kontor 
hvis du skifter adresse, mail-adresse eller 
telefonnummer.

Tyveri/stormskade etc. - Forsikring
Er du medlem af vores kollektive forsik-
ring og oplever du ovennævnte, kan du 
ringe til Almindelig Brand på telefon 5766 
6260 – policenr. 106582106. Policen kan 
læses i sin helhed på vores hjemmeside 
www.romaltparken.dk 

PBS og ejerskifte
På grund af overgang til nyt betalingssy-
stem vil opkrævninger for 1. halvår 2020 
først blive udsendt i uge 5 2020. Beta-
lingsdatoen er derfor udskudt til 10. fe-
bruar 2020. Desværre har overgangen til 
det nye betalingssystem også medført 
at ALLE PBS AFTALER ER OPHØRT. De af 
jer der har en sådan bedes tilmelde PBS 
på ny. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig 
betalingsservice. Grunden til alt dette er 
at banken har lukket det gamle opkræv-
ningssystem, da der bliver stadig færre 
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ROMALTPARKEN

kunder og det derfor er for dyrt at ved-
ligeholde og videreudvikle. Er du ikke til-
meldt betalingsservice vil din haveleje i 
januar blive opkrævet via girokort. Har du 
købt have siden 1/7 skal du holde øje med 
om du modtager et girokort til betaling af 
haveleje. Modtager du ikke dette, skal du 
kontakte kredsen.

Vild- og huskatte
Har du vildkatte i haven kan du kontakte 
Kattens Værn herom – Dette er GRATIS og 
du vil gøre kattene en tjeneste ved at sik-
re, at de ikke får en kummerlig vinter. For-
eningen har tillige en dyrlægeaftale, som 
gør at din huskat kan besøge læge til små 
penge, såfremt der skal ske neutralise-
ring, øremærkning eller aflivning af denne.

Overnatning i vinterhalvåret
For god ordens skyld, skal nævnes at 
overnatning i kolonihaver uden for have-
sæsonen IKKE er lovligt.

Til sidst
Næste HaveNyt kommer primo marts og 
her kan du læse om åbningsdag, fælles- 
arbejder m.m. i den kommende sæson. 

Du har også selv mulighed for at få et 
indlæg med i HaveNyt. Skriv dit indlæg 
og send det til kredsens e-mail kreds@
koloni haveforbundetoestjylland.dk 

Vi ønsker alle medlemmer et lykke- 
bringende nytår. 

Venligst Bestyrelsen
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BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.
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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. 
Mobil: 30 99 42 69
spn@youmail.dk

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

Vestre Enghave: Jytte Altenburg 
Tlf. 21 59 63 62
jyttealtenburg@hotmail.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: Käthe Krogh 
Aug. Kroghsvej 81, 8500 Grenå
Tlf. 22 13 02 77

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

Næstformænd:  
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B 
Inger Knudsen - R
Kai Søe Gade - U

Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk: BUCHS AS



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


