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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller adresse skal ske
skrifligt til kredskontoret senest 2 uger
efter ændring, meget gerne før. Skriv fra
hvilken dato ændringen gælder og skriv
i hvilken haveforening du er medlem. Du
skal også skrive vejnavn og nummer i
haveforeningen. Du kan vælge at sende
det på mail koloniranders@mail.dk eller
du kan lægge en seddel med oplysningerne i vores postkasse, Vestergade 48.
Foreninger i Hadsund og Grenå melder
ændringer til deres haveforeningsbestyrelser. Hvis du ikke melder ændringen
inden ovennævnte frist skal du betale et
gebyr på kr. 150.00 som opkræves sammen med næste opkrævning for haveleje.
KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE
Alle generalforsamlinger i foreningerne er
nu overstået, tilbage er kun vores repræsentantskabsmøde. Dette holdes lørdag
den 2.1 marts kl. 13.00 i fritidscenteret, Vestergade 15 i Randers. Mødet holdes i den
store sal. Dette møde er kun for delegerede,
valgt på foreningernes generalforsamlinger.
Husk den udleverede dagsorden, den gælder
samtidig som adgangskort.
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Randers kommune har igen fået en henvendelse om betaling af en el-regning fra
elselskabet EWII. Det har Randers kommune ikke noget med at gøre, kommunen
ejer grunden, men det er lejer af haveparcellen som bygger huset og evt. får indlagt
strøm. Derfor er det også sælgers ansvar
at afmelde strømmen ved salg. Det bør
måske indskærpes fra haveforeningernes
bestyrelser når man underskriver skemaet ”ANSØGNING OM SALG AF HAVE” at gøre
sælger opmærksom på afmelding, ligesom
man forklarer køber hvordan man forholder
sig til tilmelding til elselskabet.
Det er muligt at bestyrelserne har en
anden løsning, har man det så brug den,
hovedsagen er at man undgår de lidt kedelige henvendelser til kommunen. Så
bør man i hvert fald kunne undgå situationen igen med at elselskabet prøver
at gøre Randers kommune ansvarlig for
betaling af strømregning.

BJERGBYPARKEN
Hej alle sammen
I skrivende stund har vi fået overstået
vores generalforsamling, den forløb jo i
god ro og orden.
Vi forventer at kunne åbne for vandet
lørdag den 28 marts kl 11:00. Vi starter
dagen kl 10:00 med kaffe og rundstykker,
medbring gerne selv en kande kaffe, da
vandet jo kan drille. Det er vigtigt at alle
møder op denne dag og får tjekket for haner der løber og mulige frostsprængninger. Har du ikke mulighed for, at møde op,
så få en anden person til at tjekke. Ved
vandspild koster det jo en bod på 500,Husk det kan tage lidt tid, inden vandet er
nået hele parken rundt.

ikke tidligere har givet fremmøde.
Så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Bestyrelsen har også fået fastlagt datoer
for fællesarbejde, samt datoer for containere. Alle kolonister er forpligtiget til at
give mindst et fremmøde i løbet af sæsonen, gerne flere selvfølgelig. Kan man ikke
på dagen, hvor man er indkaldt, kommer
man bare en af de andre dage. Der bliver
opgaver for alle. Ved udeblivelse koster
det en bod på 500,- Ligeledes hvis man
bare møder op og går igen, når man har
fået sit kryds.
Datoerne er som følger:
Lørdag den 16/05 Sellerivej
Lørdag den 13/06 Dildvej
Søndag den 14/06 Persillevej og
Stenagergårdsvej
Lørdag den 27/06 Porrevej lige nr
Søndag den 28/06 container
Søndag den 02/08 Porrevej ulige nr
Lørdag den 22/08 Kørvelvej
Søndag den 20/09 Timianvej
Lørdag den 03/10 frivillig samt dem som

Vanen tro nævner vi også lige at max hastigheden i kolonien, er 20 km/t. Parkering må kun ske på de dertil indrettede
p-pladser eller på gårdens p-plads som i
øvrigt er blevet udvidet. Husk også at der
skal være ro i hverdagene efter kl 22:00,
fredag og lørdag efter midnat.

Hækken skal være klippet senest den
01/07 og igen senest 01/10. Bestyrelsen
vil kort efter foretage en havevandring. Er
hækken ikke rettidigt klippet, gives der en
straks bod, boden vil dog først blive opkrævet ved næste haveleje eller ved salg.
Den 04/07 er der planlagt jubilæumsfest.
Der kommer garanteret snart flere datoer
om andre arrangementer fra festudvalget, så husk at holde øje med hjemmeside
og opslagskasserne.

Bestyrelsen håber i alle, hver især får lige
den sæson i ønsker jer.
Pbv Brian
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DRONNINGBORG
Når du læser dette, er der ca. 1 måned til
den nye sæson begynder.
Indtil videre (pr. 5/2) har det været en
stille og rolig periode i haveforeningen.
Bestyrelsen har ikke hørt om indbrud eller hærværk. Men det er jo lidt tilfældigt,
om bestyrelsen får det at vide.
Derfor vil vi opfordre dig til at give bestyrelsen besked, hvis du har haft indbrud
og/eller hærværk.
Vi åbner for vandet søndag den 29.
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 om at holde øje med rør
og haner.
Når der er åbnet for vandet, samles vi i
”Hyggekrogen” til en forfriskning.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Brandforsikring
Siden 1. januar 2019 har alle haver skullet have en brandforsikring.
Bestyrelsen vil senere i år bede alle lejere
om dokumentation for at haven er forsikret.
Så hvis du ikke har en forsikring, så er
det nu du skal tegne en.
Læs mere nedenfor om kollektiv forsikring.
Kollektiv forsikring
Kolonihaveforbundet har en kollektiv haveforsikring.
Du kan vælge mellem en samlet forsikring
(brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo) eller en brandforsikring (brand, el-skade og grundejeransvar).
Den samlede forsikring koster ca. 970 kr.
pr. år.
Brandforsikringen koster ca. 270 kr. pr. år.
Hvis du er interesseret, så skriv eller ring
til Steen Nielsen (e-mail: spn@youmail.
dk, tlf.: 2989 1848).
Så sender jeg noget materiale til dig.
Du kan også læse om forsikringerne på
vores opslagstavle.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

DRONNINGBORG
Referat fra generalforsamlingen 5/2-2020
Der var lejere fra 23 haver (inkl. bestyrelsen) til stede.
Det var 8 flere deltagere end i 2019. Det
var et flot fremmøde.
Måske skyldtes det, at generalforsamlingen i beboerhuset på Stadfeldtvej.
En stor del af lejerne bor jo i området.
Formanden Peter Tvernik bød på bestyrelsens vegne velkommen.
Herefter blev Gunnar Vitting fra kredsbestyrelsen valgt som dirigent og Steen
Nielsen som referent.
Næste punkt på dagsordenen var formandens beretning.
Formanden begyndte med at byde alle
velkommen og især de nye lejere der kom
til i sæsonen 2019.
Der blev åbnet for vandet 31/3. Som noget nyt var der ingen åbne vandhaner og
derfor fik ingen vandbod.
I løbet af sæsonen blev der uddelt bod for
2.100 kr. I alt var der kun 4 lejere, der fik
en bod. Det var vi rigtig tilfreds med.
1. maj holdt foreningen et loppemarked som var arrangeret af Ilse og Mona,
i samarbejde med bestyrelsen. Der blev
desværre ikke solgt så meget; men deltagerne havde en hyggelig dag. Vi regner
med at gentage det i 2020.
For første gang i mange år truede pinsemorgen med at ”lide druknedøden”, med
styrtregn fra morgenstunden. Alligevel
var 22 mødt frem. Og regnen holdt op og
solen begyndte at skinne.

Formanden nævnte desuden den årlige konkurrence om at dyrke det største
græskar og den højeste solsikke. Der blev
uddelt to præmier i hver kategori.
Desværre var der kun 7 deltagere, færre
end i 2018.
Alligevel prøver bestyrelsen igen i 2020.
Det lykkedes endeligt at få et festudvalg.
Det bestod af Anine, Birgith og Mona.
De arrangerede sommerfesten lørdag
den 3. august om aftenen.
Det blev en rigtig god fest, med lysguirlander, levende lys og musik, samt god
mad og dessert
Den sidste søndag i oktober, lukkede vi
for vandet og for kolonien.
Der var som sædvanlig mødt mange
mennesker op.
Formanden sluttede med at at takke bestyrelsen for godt samabejde, og meddelt at han trak sig fra bestyrelsen efter
godt 18 års medlemskab.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
Herefter blev der fremlagt regnskab for
lotteriet og for haveforeningen.
Peter Tvernik fremlagde regnskabet for
lotteriet.
Pr. 31/12-19 var bankkontoen: kr. 9.078,
og Formueflex: kr. 17.990.
Kassebeholdningen (overskuddet) var på
kr. 1.331.
Samlet beholdning: kr. 28.399
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

HAVE NYT | 5

DRONNINGBORG
Næstformanden Steen Nielsen fremlagde regnskabet for haveforeningen.
Der var et underskud på ca. kr. 10.000.
Det skyldtes at vandforbruget havde været stort i 2018 (som jo først bliver betalt
i 2019).
Der var en efterbetaling på kr. 17.000. Til
gengæld var vandforbruget i 2019 lavt.
Så vi får penge tilbage i 2020.
Formue ultimo 2019: kr. 7.000.
Der blev spurgt til, om efterbetalingen
havde noget at gøre med nogle fejlaflæsninger for nogle år siden. Steen svarede,
at det havde det ikke. Der var blot tale
om, at acontobeløbet havde været for
lille i 2018.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Næste punkt var forslag.
Der var 5 forslag i alt:
1.	(fra bestyrelsen) Alle haver skal inden slutningen af sæsonen 2020
have etableret en stophane, så man
kan lukke for alt vand i haven (også
inde i huset). Stophanen skal være
udenfor og være tydeligt markeret.
		De fleste synes at det var en god ide.
		Men der var herefter en diskussion
om, hvor hanen skulle være, og om
hvor besværligt det ville være at
finde vandledningen, der hvor den
løb ind i haven.
		
Ved afstemningen var 8 for og 8
imod. Det betød at forslaget var
bortfaldet.
		
(Kommentar: På mødet nævnte dirigenten, at ved stemmelighed, var for-
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slaget vedtaget. Det var ikke rigtigt)
2.	(fra Anny Møhleberg, Fugleengen 8)
		
Fællesarbejde foregår hver uge,
således at havelejeren møder op 2
gange i sæsonen.
		
Begrundelse: Foreningens hæk
trænger til at blive rengjort for
ukrudt (som havelejerens hæk
skal), samt at det bliver nemmere
at fjerne ukrudt foran hækkene og
på fællespladsen.
		
Forslaget blev vedtaget med 13
stemmer for
3.	(fra Peter Petersen, Fuglengen 7)
Bommen flyttes indad, således at
man kan benytte 1. parkeringsplads i vintersæsonen.
		Begrundelse: Der er ikke så mange
pladser uden for, efter Verdo har
sat en kæde op.
		Desuden er det ikke rimeligt at benytte Remas p.plads.
		Der var en diskussion for og imod.
Den gik især på om det havde indflydelse på evt. tyverier.
		
Forslaget blev forkastet med 4
stemmer for og 10 imod.
4.	(fra Jan Svendsen, Blomsterengen 9)
		Vedr. Hyggekrogen: Der sættes vinduer i østsiden af facaden, samt dør.
		Begrundelse: Bygningen bliver anvendelig.
		
Forslaget blev vedtaget med 11
stemmer for og 6 imod.
5. (fra Jan Svendsen, Blomsterengen 9)
		Alle kan få en nøgle til bommen.
Depositum kr. pr. nøgle. Ved bortkomst kr. 500.

DRONNINGBORG
		Der var meninger for og imod. Det
havde været prøvet før; men bommen havde tit stået åben. Bommen
var kommet for at skåne vejene om
vinteren. Hvis man skal lave noget
om vinteren, ville det være rart at
kunne komme ind.
		
Forslaget blev forkastet med 4
stemmer for og 9 imod.
Herefter var der forskellige valg:
-	Valg til festudvalg: Det siddende
festudvalg ville gerne fortsætte.
-	Valg af formand:
		 Peter Tvernik genopstillede ikke
		
Næstformanden Steen Nielsen
stillede op.
		Der var ikke flere kandidater. Dermed var han valgt.
-	Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
		Lissi Nielsen modtog genvalg.
		Lene Røjkjær stillede op.
		Der var ikke flere kandidater. Dermed var de valgt.
-	Valg af 2 suppleanter:
		 1. 
suppleant: Ilse Vognsen (genvalg).
		 2. 
suppleant: Jan Svendsen (nyvalg).
-	Valg af revisor for festkassen:
		 Kirsten Bagge (genvalg).
-	Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling:
		
Følgende blev valgt: Bestyrelsen
(minus Steen Nielsen, som er medlem af kredsbestyrelsen), de to
suppleanter, revisor for festkassen.
		 I alt 7 delegerede.

Under punktet Evt. var der flere bemærkninger og forslag (Bestyrelsens svar står
i parentes).
Bl.a.:
-	p.pladserne ser forfærdelige ud (vil
overveje at få professionel hjælp).
-	
hyggekrogen trænger til maling
(skulle have været malet i 2019.
Det sker i 2020).
-	Der er flere lejere der har ukrudtsbrændere. De kunne hjælpe på
p.pladserne.
-	Der var et spørgsmål om affaldscontainernes placering (det er under overvejelse).
Herefter takkede dirigenten for god ro og
orden.
Efterskrift
Bestyrelsen havde til det sidste håbet at
Peter Tvernik ville tage en periode mere.
Sådan blev det ikke.
Så derfor vil bestyrelsen takke Peter for
hans store arbejde i bestyrelsen, gennem mange år.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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DRONNINGBORG
Kære venner i Dronningborgparken.
Jeg var dirigent på jeres generalforsamling den 5. februar, afholdt i beboerhuset
på Stadfeldtsvej.
Og det var jeg glad for, det var en god,
saglig og alligevel livlig forsamling. Sådan
skal det være.
Vi nåede på et tidspunkt til indkomne forslag – der var 5 i alt – og her var et forslag
med lige antal stemmer.
Ved afstemningen var der 8 for forslaget og 8 imod. Det konkluderede jeg som
dirigent at så var forslaget FORKASTET.
Det gav anledning til lidt uro i salen. Jeg
kunne (burde måske) også have brugt en
anden formulering som lyder at forslaget
er BORTFALDET. Men udfaldet og meningen er faktisk den samme.
Der står i vores vedtægter i § 9 stk. 13
omhandlende generalforsamlinger for
haveforeninger:
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Beslutninger på en generalforsamling
træffes ved simpelt flertal af de afgivne
stemmer.
Altså mindst én stemme i overtal til
ja-siden.
Det betyder så i det tilfælde vi havde ved
forsamlingen at hvis der IKKE er flertal for
forslaget bortfalder det. Netop på grund
af at der ikke er et flertal til vedtagelse.
Så ved stemmelighed: Forslaget bortfalder og kan tages op på en senere generalforsamling.
Jeg plejer ikke at skrive noget om de generalforsamlinger jeg deltager i som dirigent, men jeg synes at det her spørgsmål
er så principielt at det skal forklares overfor deltagerne i forsamlingen. Det er meget sjældent at jeg oplever stemmelighed.
Venlig hilsen og god sæson 2020
Gunnar Vitting

FJORDGLIMT
Søndag d. 29/03 kl.10 åbnes der for vand
i kolonien. Stophaner skal være lukkede,
og der skal være adgang til haverne, hvis
der skulle opstå problemer.
Søndag d.5/04 kl.14 skal vanduret være
påmonteret, da funktion og urvisning
efterses af bestyrelsen, også denne dag
skal der være adgang til haven.
Alle medlemmer ønskes hermed en god
havesæson.
På best.vegne: Carl Pedersen

DA N SK E R N ES F O R ET R U K N E

Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg al-bank.dk/bedstebank

Østervold 18 | randers@al-bank.dk

Voxmeter, januar 2020
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ULVEHØJ
Hej alle sammen og velkommen til den nye
havesæson 2020. Håber alle har haft en
rigtig god jul og er kommet godt ind i det
nye år.
Der er lidt kold og vådt i haverne lige nu,
og kolonien ligger i vinterdvale. Ved besøg
i haverne er der som regel kun et par medlemmer derude.
Vi har her i januar haft en ubehagelig oplevelse i kolonien. Huset i have 22
brændte ned og lige nu står haven næsten fuldstændig tom.
Vi har nu lagt sæsonen 2020 ud med afholdelse af vores ordinære generalforsamling den 4. februar på Kredskontoret i
Vestergade.
Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen.
1. Forhøjelse af bod ved gule kort fra 300
kr. til 500 kr.
2. Alle skal have en brandforsikring. (Forslaget fremsættes på baggrund af at Kolonihaveforbundet i Danmark på kongressen
i 2018 har vedtaget og besluttet at ”kravet
om brandforsikring gælder for alle de medlemmer, der har lejekontrakter indgået på
kolonihaveforbundets standardformular.”)
Bestyrelserne har pligt til at kontrollere at
der er tegnet brandforsikring.
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Begge forslag blev enstemmigt vedtaget
på generalforsamlingen.
Vedrørende forsikringspligt blev der snakket lidt på kryds og tværs herunder om
eventuelt kollektive forsikringer. Der var
dog ikke den helt store interesse for tilslutning til en sådan pt. Alle tilstedeværende var enige om at alle skal have en
brandforsikring.
Der var kun et enkelt bestyrelsesmedlem
på valg denne gang nemlig undertegnede (Erling Skovrider) der blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleanterne blev ligeledes
genvalgt med et medlem mere.
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer:
Formand: Kai Søe Gade Have 17.
Bestyrelsesmedlem: Carl Pedersen Have
23
Bestyrelsesmedlem: Erling Skovrider Have
32
Suppleanter: Mogens Jensen Have 13, Lona
H. Olsen Have 6 og Leo Dahl Have 14.
Vi åbner for vandet til haverne lørdag den
28. marts kl. 11.00.
Husk der er mødepligt og, at der er bod på
300 kr. ved udeblivelse.
På åbningsdagen bedes alle medbringe
dokumentation på en betalt og gyldig
brandforsikring.

ULVEHØJ

VASEN

Fællesarbejde:
Der afholdes i år fællesarbejde på følgende tidspunkter:
Lørdag
13. juni

den Primært medlemmer /
haver med ulige numre

Lørdag den 8. Primært medlemmer /
august
haver med lige numre
Lørdag
den Var man forhindret de
12. september første to gange, kan
man lige nå det. Alle er i
øvrigt velkomne.
Tidspunkt for sommerfest / -komsammen er endnu ikke fastlagt, men vil blive
slået op i kassen eller her i Have Nyt, når
vi ved mere.
Det var så alt for denne omgang ses om
ikke før så til åbning for vandet den 28.
marts kl. 11.00
På vegne af bestyrelsen
Erling

Så har vi afholdt generalforsamling og
der var et flot fremmøde.
I skrivende stund er referatet ikke færdig
lavet men så snart det er klart
bliver det lagt på hjemmesiden.
Den nye bestyrelse ser sådan ud:
BESTYRELSEN I VASEN 2020
FORMAND
Per Sørensen
Malurtstræde 13 tlf. nr. 4043 3516
BESTYRELSESMEDLEMMER
Steen Jensen
tlf. 2032 4582
Leif Sørensen
tlf. 4276 0087
Morten Sørensen tlf. 4051 6973
Tage Poulsen
Bitten Christensen
Karin Jensen
tlf. 2281 5205
SUPPLEANTER
1. Leif Larsen
2. Thomas Krogh Skou
Festudvalget er i år uændret så det består af:
Bitten Christensen
Hindbærstræde 1
Tlf.
Charlotte Matthiasen
Anisstræde 6
Tlf. 4215 9445
Karin Jensen.
Birkestræde 4
Tlf 2281 5205
Husk vi åbner for vandet lørdag d. 28/3
2020 kl 11
På bestyrelsens vegne Per
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VESTRE ENGHAVE
Så er foråret i skrivende stund kommet,
og vi er snart i gang igen det er så skønt
og vi har forhåbentlig en lang og god
sommer foran os
HUSK at der er vandåbning den 29. marts
kl. 11, og der er pligt til at møde op ellers
kan man lave en aftale med bestyrelsen.
Gør man ikke det koster det 200 kr.
Der var et rigtigt stort fremmøde på vores generalforsamling, og tak for det, og
der kom en ny i bestyrelsen nemlig Gerda fra nr. 14 og tak til Anette for et godt
samarbejde
Bestyrelsen består af Gerda – Robert og
Jytte.
Der blev vedtaget at man selv måtte bestemme om man ville have græs udenfor
sin have fra hæk og til køresporene. På
midten skal der være fri.

Alle hække ud mod vejen SKAL klippes
ind til 20 cm fra stammen især hækkene
nede i krydset.
Der bliver søgt kommunen om at få fartbegrænsning ned ad Vestre Engvej.
Det blev også vedtaget at hvis man ikke
deltager i noget af fællesarbejdet eller
laver aftale med bestyrelsen, om at lave
noget på et andet tidspunkt koster det
en bod på 200 kr.
Hvis der er nogle der har noget de er utilfredse med som jeg siger eller gør, vil I så
være søde at komme og sige det så vi kan
få det snakket igennem så vi kan blive fri
for sure mine og få en god karma i foreningen jeg gør det jeg skal (forhåbentlig)
og så godt jeg kan, men ingen er perfekte.
Jeg håber vi alle får en rigtig god sommer.
Hilsen Jytte
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T
A

10-15

KL.

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk

www.vorupgruppen.dk
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BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå
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DØRER & VINDUER MM.

mail: jens@bygbrugt.dk
www. bygbrugt.dk

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: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40433516
pogl@youmail.dk
Venezuela: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: helle3571@hotmail.com
Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com
Dronningborgparken: Steen Nielsen
Markedsgade 16A, 2. th.
Tlf.: 29 89 18 48
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

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
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
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