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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING 
Ændring af navn eller adresse skal ske 
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger 
efter ændring, meget gerne før. Skriv fra 
hvilken dato ændringen gælder og skriv i 
hvilken haveforening du er medlem.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2020 ca.

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

Du skal også anføre vejnavn og nummer i 
foreningen. Du kan vælge at sende det på 
mailadressen koloniranders@mail.dk eller 
du kan lægge en seddel med oplysninger-
ne i vores postkasse Vestergade 48. 

Foreninger i Hadsund og Grenå melder 
ændringer til deres respektive besty-
relser som så sender dem videre til 
kredskontoret. 

Hvis du ikke melder ændringen inden 
ovennævnte frist skal du betale et gebyr 
på kr. 150.00 som opkræves på næste 
opkrævning for haveleje.

VURDERINGER

Vi vurderer normalt den sidste mandag 
i måneden

Det sker på følgende datoer i første halvår 
af 2020:
Mandag 30/3  
(sidste frist for bestilling, onsdag 25/3)
Mandag 27/4  
(sidste frist for bestilling, onsdag 22/4)
Mandag 25/5  
(sidste frist for bestilling, onsdag 20/5)
Mandag 29/6  
(sidste frist for bestilling, onsdag 24/6)

Vi vurderer ikke i juli
Herudover vurderer vi, hvis det er meget 
vigtigt, f.eks. ved dødsfald og fraflytning 
fra kommunen.

Du bestiller en vurdering på Kredskontoret, 
onsdage kl. 17-19. Du skal udfylde og un-
derskrive en ejer erklæring. Du kan enten 
gør det på Kredskontoret eller udfylde 
den på forhånd. Ejer erklæringen ligger 
på kredsens hjemmeside.

Hvis du har tegninger over bebyggelsen 
og/eller fakturaer for køkken, bad/toilet og 
evt. forbedringer, skal du tage dem med.

Hvis du har spørgsmål, skriv til: vurdering
@kolonihaveforbundetoestjylland.dk

Vurderingen koster 400 kr., 
som du skal betale ved bestillingen 
(kontant eller mobilepay: 464 511).
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Når bladet her udkommer, har vi forhå-
bentlig fået åbnet for vandet. I lighed med 
sidste år, sponsorerede Randers Badmin-
tonhal kaffe – tusind tak for det.

Vi vil bede alle gå på vores hjemmeside, 
og tjekke aktivitetskalenderen. Som al-
tid vil I kunne finde de sidste nyheder på 
hjemmesiden.

Vi glæder os til sæson 2020, og lige nu hå-
ber vi vel alle på sol og tørvejr. Hele besty-
relsen glæder sig til at møde jer derude.

Allerede her i april, vil I opleve bestyrelsen 
foretage havevandring. 

Som nævnt på generalforsamlingen, vil vi 
gøre brug af vores ret til, at bestille have-
konsulenten i tilfælde af, at der ikke bliver 
reageret på de gule kort, eller hvis haven 
er i så misligholdt stand, at vi ikke føler, at 
man har overholdt de retningslinjer der er 
opstillet i det grønne hæfte. Udgiften til 
havekonsulent/anlægsgartner skal beta-
les af den enkelte havelejer.

Referatet fra generalforsamlingen kan 
ses andet sted i bladet.

Mange forårshilsner fra bestyrelsen i 
Bjergbyparken
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Bjergbyparkens generalforsamling 
den 25. januar 2020

Dagsorden:
1. Velkomst + sang
2. Valg af dirigent og referent.
3. Registrering af deltagende haver.
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning.
6. Regnskab fremlagt af kasser
7.  Indkomne forslag: 

Forslag indsendt af Sellerivej 4: For-
slag er yderligere beskrevet længere 
nede i indlægget.

     1. Opsætning af parkering forbudt 
skilte i kolonien

     2. Bøde / bod ved overtrædelse af par-
keringsregler

8.  Valg bestyrelsesmedlemmer: 
- Brian  Friis– modtager genvalg 
- Kalle  Carlsen– modtager genvalg 
- Jan Stork – modtager genvalg 

9.  Valg af suppleanter. 
-  Ian Flemming – modtager genvalg 
- Frank Andersen – modtager genvalg

10.  Fremlæggelse af festudvalgets 
regnskab.

11.  Valg af festudvalg.
12.  Valg af kredsdelegerede. Samt valg 

af suppleanter

Referat:
1. Velkomst + sang
Mariann byder velkommen og vi synger 
vores sang.

2. Valg af dirigent og referent. 
Gunnar valgt som dirigent. Brian valgt 
som referent

3. Registrering af deltagende haver. 
45 stemmeberettigede fremmødt.
Gunnar Vitting gør opmærksom på, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen er 
lovlig, samt at der bliver lavet en lydop-
tagelse, af hensyn til referenten. Alle der 
bliver valgt som kredsdelegerede skal 
hente adgangskortet, inden de går hjem.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Kristian, Louise, Jakob 

5. Formandens beretning.
Formandsberetning 2019
Så gik endnu et år. Hold nu op hvor tiden 
går. Da vi fik mange tilkendegivelser om-
kring tidspunktet for sidste års gene-
ralforsamling, har vi valgt, at holde det 
her lørdag middag igen i år. Dog ved vi 
godt, at det desværre går ud over butik-
sansatte og andre der arbejder på dette 
tidspunkt.
Sommeren 2019, var vel som en typisk 
dansk sommer. Dog blev det mega regn-
fuldt fra august og ja, vel resten af året
Vi fik åbnet for vandet den sidste lørdag i 
marts – lige som vi havde håbet på. Rig-
tig mange var mødt op, og mange havde 
taget en termokande kaffe med, da det er 
vores største udfordring at få lavet kaffe 
til alle. Dog var vi så heldige at Randers 
Badmintonhal sponsorerede vores kaffe, 
så tak for det.
Til jer der beklagede sig over, vi havde 
bedt jer om selv at medbringe kaffen, vil 
jeg sige: Det er ikke fordi vi ikke vil give 
kaffe. Men simpelthen fordi vi ikke har 
mulighed for at lave kaffe til så mange.
Rigtig mange var mødt op, og stemnin-
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gen var som sædvanlig rigtig god. Alle 
glæder sig til denne dag. Dog var der som 
sædvanlig flere der ikke var mødt op til 
vandåbningen, og ej heller lavet aftale 
om, at få nogle til at se efter om der var 
sprængte vandrør eller vandhaner der 
løb. Så flere steder løb vandet, og vi måt-
te desværre lukke vandet på Timianvej 
pga. rørsprængning, som var værre, end 
vi selv kunne reparere den.
Frosten satte sent ind, og jeg tror ikke, 
jeg var den eneste der fik ødelagt rigtig 
mange sommerblomster. Mærkeligt nok 
har jeg ikke lært af tidligere års erfaring. 
Men det er svært, når man nu så gerne vil 
have haven pæn, og man er flyttet derud.
Vi vedtog sammen med festudvalget, 
at Mødestedet nu igen kan udlejes. Det 
er Mette fra festudvalget, der står for 
det. Reglerne for udlejning er dog blevet 
skærpet. Dette bliver man orienteret om 
ved leje af mødestedet.
Vi mistede desværre et kært bestyrel-
sesmedlem den 21. april. Jeg tror jeg ta-
ler for alle, når jeg siger, at vi alle savner 
at se John-Erik kører rundt på sin knal-
lert, og hilse på os alle.
Vi fik fra forbundet besked om, at vi skulle 
sikre os, at alle havde en brandforsikring. 
Vi bad derfor alle havelejere om, at kom-
me og vise kvittering for betalt forsik-
ring. Vi mangler stadig at se fra flere. Vi 
må derfor bede de sidste komme og vise 
kvittering, ellers må vi desværre give en 
bod, da det ellers kan blive dyrt for for-
eningen, hvis der skulle opstå brand. 
Faktisk skal vi se kvittering hvert år. Be-
styrelsen skal lige beslutte hvordan vi vil 
gøre dette i år og fremadrettet.

Festudvalget holdt børnedag og Skt. 
Hans. Hvor var det dejligt, at se så man-
ge møde op. Også bankospil er det blevet 
til. Tak til festudvalget for jeres store ar-
bejde. I gør det virkelig godt, og i år får 
I virkelig travlt, for der er der jubilæum. 
Jeg ved, at forberedelserne er i gang, og 
jeg ved, at de får brug for flere hænder. 
Så har nogen lyst til at give en hånd, så 
henvend jer til Mette eller Lone.
Rigtig mange har fået nedgravet tank. 
Fra efteråret har Harder sendt tilla-
delserne til os. Men alle jer der har fået 
nedgravet tank før september 2019, skal 
sikre sig, at tilladelserne ligger på jeres 
sag nede på kredsen. Har man ikke en til-
ladelse fra Randers Kommune, har man 
en ulovlig tank! Hvis nogen har fået tan-
ke nedgravet af Linde Maskinstation, er 
der ingen tilladelse og dermed er tanken 
ulovlig. Alle med tank vil blive opkrævet 
100,- kr. for ekstra vandforbrug til træk 
og slip.
Der er desværre igen i år givet rigtig 
mange gule kort. Hvorfor er det så svært 
at forstå, at har man en kolonihave, så 
skal den holdes, ligesom der skal holdes 
udenfor hækken, den halve vejbane og 
ens p – plads. Vi må desværre sige, at det 
ofte er de samme og samme der får både 
gult kort og boder. Bestyrelsen har derfor 
besluttet sig for, at gør brug af den ret vi 
har, til at få havekonsulenten ud, på den 
enkelte havelejers regning. Så har man 
fået ét gult kort – hvor man har 2 uger til, 
at få bragt orden i tingene, og et bods-
brev uden der er sket noget, vil vi tage 
kontakt til havekonsulenten. Den enkelte 
havelejer vil blive varslet senest 2 dage 
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før. Dette er fuldstændig efter reglerne, 
og står i reglementet.
I juli måned havde vi besøg af Havesel-
skabet. Der var udtaget 10 haver, som de 
mange fremmødte skulle rundt i. Det var 
virkelig en stor fornøjelse, og jeg tror vil 
alle fik en dejlig aften, og jeg håber de vil 
besøge os en anden gang.
Vi har holdt fællesarbejde for alle veje. 
Jeg må desværre her komme med en op-
sang til flere havelejere. Syntes man vir-
kelig det er iorden, at man bare kommer 
og tilmelder sig, og så går igen – bare for 
at slippe for boden på de 500,- kr. Når det 
nu hedder fællesarbejde, er det fordi det 
er noget vi er fælles om. Det vil sige, at vi 
alle sammen arbejder og gør en indsats i 
Bjergbyparken. Kan man ikke klare de 3 
timers arbejde i en sæson, må man be-
tale den bod på 500,- kr. som er vedtaget 
på tidligere generalforsamling. Der er ar-
bejde til alle, og bestyrelsen er enes om, 
at ser vi, at nogle bare går igen efter de 
har tilmeldt sig, fjerner vi tilmeldingen, 
og man vil modtage en bod på 500 kr.
Igen i 2019 havde vi container 2 gange. 
Igen var det en succes, og containerne 
blev mere end fyldte. Desværre var der 
ved de sidste container kommet 2 datoer 
ud, hvilket gav en del frustrationer. Jeg 
skal undskylde denne fejl. Vi vil igen i år 
opstille container. Vi vil bestræbe os på, 
at de kommer til at være dér på dage der 
ligger tættere på hækklipning.
Der er lavet flere ting i 2019. Vi har fået 
sat en skiltestander op ved portalen. 
Simpelthen for ikke at have det skilte 
virvar , som det første man så, når man 
kørte ind i Bjergbyparken.

Det er meningen der i år, skal laves en 
stor ”kasse” oppe på gården, som alle 
kan hænge opslag i – den vil blive mere 
organiseret. Der vil eks. komme haver til 
salg, nyt fra festudvalget, nyt fra besty-
relsen, arrangementer osv.
Vi fik også flyttet vores skraldecontai-
nere. Dette er gjort for at kunne få ud-
videt parkeringspladsen, da parkering er 
et stort problem i Bjergbyparken. Pga. 
af det våde efterår, er Harder først lige 
gået i gang. Vi fik istedet for den inddra-
get terrasse, er der lagt terrasse bag ved 
gården. Vi konstaterede dog, at den var 
for lille, så den er også ved at blive udvi-
det, Endvidere har vi bestilt ham til at lig-
ge fliser fra købmanden til mødestedet, 
og også ved pissoiret. 
Der vil blive indkøbt nye bord/bænke-
sæt til den nye terrasse – og det bliver 
i en bedre kvalitet end de sidste vi køb-
te. Vu vil så opstille parasoller og blom-
sterkummer, så det skal nok blive rigtig 
hyggeligt deromme. Gården, mødestedet 
og vandværket trænger igen til at blive 
malet, så det skal gøres i år. Vi vil slå da-
toer op for dette, og håber der er nogle 
der tilmelder sig, da det vil blive dyrt, at 
få andre udefra til at gøre det.
Skønt vi har lavet rigtig mange ting de 
sidste par år, har Bjergbyparken stadig 
en god og sund økonomi. Vi har heller 
ikke på noget tidspunkt gjort dumme til-
tag. Vi har snakket alt igennem, før vi har 
besluttet os for nye ting.
Kontingentet til forbundet er steget med 
mere end 50,- kr. pr. have i 2019. Sam-
men med de indeksstigninger der har 
været de forrige år, er det efterhånden 
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blevet til noget af en stigning. Vi i besty-
relsen har besluttet, at vi ikke forhøjer le-
jen, da vi godt kan klare denne forhøjelse 
uden det bliver kriminelt. Vi har stadig til 
uforudsete udgifter. For vi passer godt 
på vores penge. Vi har ryddet kraftigt ud 
i legetøjet. Der blev købt lidt nyt. Der skal 
nu nok mere til. Vores legeplads er noget 
sølle, og vi har sammen med festudval-
get besluttet, at overskuddet fra børne-
lodder skal gå til nye ting. Da det er tem-
melig dyrt, at anlægge nye legeplads, vil 
det nok tage et par år. Men vi er enige om, 
at det er bedre at gøre ting for børnene i 
parken, end en børneudflugt hvor der al-
ligevel er meget få deltagere. Sådan en 
børneudflugt er temmelig dyr pga. bus og 
dyre entrebilletter.

Vi er blevet udskældt på Facebook pga. 
vores veje. Hertil må jeg sige, at hvis der 
er nogle der gør et stort arbejde for, at 
vores veje er iorden, så er det KB. Men 
hverken han eller vi andre er Herre over 
vejret. Regnen er dét som giver vejene 
store huller, og de kan ikke jævnes når 
der står vand i hullerne.
I stedet for at bruge tid på at kritiserer på 
Facebook, kunne man tage et hakkejern 
og hakke i kanterne, det vil jævne dem 
lidt. Vejene, ja hele Bjergbyparken er et 
fælles ansvar. 
De som mener, at vi kan ligge asfalt-
granulat på vejene, til jer vil jeg sige, at 
det er undersøgt. Men det er ulovligt så 
tæt på beboelse – grusveje er vel også 
dét, der høre til i en haveforening. 
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Alle haveforeninger i landet har været 
udfordret af alt den nedbør vi har fået i år. 
Vi er da så heldige, at vi ikke har skulle 
sejle rundt på vejene, for at se til vores 
huse. Jeg må også sige, at vores veje 
har været fast punkt på vores bestyrel-
sesmøder, og vi har talt meget om hvad 
vi kunne gøre. Vi vil snarest lave dræn til 
grøft på Stenagergårdsvej. Det ville også 
hjælpe meget, hvis ikke enkelte haveleje-
re lavede dæmninger i deres hæk – hvor 
tror man så vandet bliver liggende. Men 
lad nu være med at bruge Facebook til 
alle de negative ting. Skriv hellere om de 
gode oplevelser man har. Dem er der hel-
digvis flest af.

Behøver jeg nævne, at hastighedsbe-
grænsningen hedder 20 km/t i hele 
Bjergbyparken. 
- Vinterbeboelse er åbenbart blevet et 
fast punkt her på generalforsamlingen. 
vi har erfaret at folk overnatter derude. 
Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare 
gør vores arbejde, og ikke leger politibe-
tjente, som enkelte havelejere mener.
Vi har sendt listen over vinterbeboerne til 
Randers Kommune - som vi som besty-
relse bør og skal!
- Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om må-
neden – eller når der er nogle nyheder, 
op på vores hjemme- og Facebookside. 
Vi har indtryk af, at flere og flere følger 
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med der. Af hensyn til de, der ikke bruger 
disse sider, er nyheder stadig at finde i 
”kasserne”.
- Rotter er desværre stadigvæk et stort 
problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en 
indsats for, at fjerne affald i deres haver, 
får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig 
meget. Oplever man rotter i eller omkring 
sin have, er man forpligtiget til, at hen-
vende sig på borgerservice. Benyt jer nu 
af, at der igen i år kommer containere, så 
I kan få ryddet op. Husk man også kan 
modtage gult kort/bod for misligholdt 
have. Flere har før været generet af høj 
musik i parken. Jeg har indtryk af, at de 
regler bestyrelsen vedtog for et par år 
siden, i de fleste tilfælde bliver overholdt
For en sikkerheds skyld nævner jeg dem 
lige her:
Efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag 
og lørdag skal der være ro, og kun be-
styrelsen kunne give dispensation. Jeg 
vil bede alle om, at tage hensyn. Syntes 
man ens nabo larmer lidt for meget, kan 
man tage en venskabelig snak hen over 
hækken, i stedet for, at tro problemerne 
absolut skal ordnes af bestyrelsen. Vi er 
vel alle interesseret i at holde det gode 
naboskab.
Også i denne sæson skal man hente sit 
havenyt oppe på gården. Dette gælder 
selvfølgelig kun de numre der udgives i 
sæsonåbningen.
Kredsen har i år måtte overgå til nyt be-
talingssystem, hvilket har medført, at vi 
alle får tilsendt girokort, og de tilmeldte 
betalingsservicer ikke har kunne bruges. 
Betalingsfristen er i år den 10. februar.
Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det 

at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er 
et frivilligt erhverv. Vi gør det så godt vi 
kan. Er man ikke enige i det, så kom til os, 
i stedet for at snakke om os.
Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, 
og jeg mener, vi skal hjælpe hinanden. Vi 
i bestyrelsen har også vores egne haver 
som skal passes, og som vi også gerne vil 
nyde. Vi vil ikke udskældes på Facebook 
over bagateller. 
- Vi har haft enkelte haver på tvangsauk-
tion. Nogle har været nemmere, at sælge 
end andre. Vi har også fået et par enkelte 
haver overdraget. Disse er også solgt til 
bedste pris.
- Igen har vi haft Vu og familie som køb-
mand. De har lavet rigtig mange nye til-
tage, og deltager i alle de arrangementer 
vi har, ligesom de laver mad 1 gang om 
ugen, hvilket rigtig mange har benyttet 
sig af. Tak for et rigtig godt samarbej-
de. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til 
at være vores købmand i Bjergbyparken. 
- Vi havde som sædvanlig præmieover-
rækkelse i oktober på Fritidscentret. 
Dejligt at se, at vi fra Bjergbyparken var 
rigtig godt repræsenteret. De som fik 
præmie 2019, er dem der skal udtage 
haver til 2020 – nærmere om dette i juni. 
- Jeg vil endnu engang nævne, at Bjerg-
byparken har 50 års jubilæum i år. Så vi 
skal sikre os, at der er nogle der vil hjælpe 
festudvalget. Og jeg vil opfordre jer til at 
henvende jer til enten Lone eller Mette. 
Jubilæumsfesten bliver d 4 juli.
- Vandåbning 2020 vil blive lørdag den 
28. marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 
til rundstykker, kaffe og en lille en til hal-
sen.  Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores 



10 | HAVE NYT

BJERGBYPARKEN

haver, og sikre os at vi alle har vand. Husk, 
at er du forhindret i at være der, skal du 
allierer dig men en anden, så vi undgår 
stor vandspild, som i sidste ende kan bli-
ve din udgift. For at undgå det kaos med 
manglende kaffe, vil vi bede folk om, at 
medbringe en termokande med kaffe.
- Det er dejligt at hører rundt i byen, at 
Bjergbyparken er blevet et dejligt sted 
at være. At det virker, som vi har fået et 
godt sammenhold. Dette føler bestyrel-
sen også. Det har hele tiden været denne 
bestyrelses hensigt. Vi forsøger, at gå 
langt udenom sladder.
- Som tidligere nævnt er vores økono-
mi, det der har optaget denne besty-
relse meget. Vi har lige siden vi tiltråd-
te, haft meget stor fokus på pengene, 
uden Bjergbyparken dog måtte komme 
til at virke misligholdt. Det er derfor med 
stolthed, jeg kan sige, at vi trods alle de 
tiltag vi har foretaget i 2019, stadig kan 
have over 250.000 kr. på ”bogen”. Det er 
trods alt dejligt, vi kan forbedre ting, og 
også har til uforudsete udgifter, og også 
kan klare en kontingentforhøjelse fra 
Forbundet. 
De mange forbedringer vi har lavet, skul-
le gerne være til glæde for de fleste, og 
også have en værdi for Bjergbyparken.
Bitten kommer nærmere ind på regnska-
bet senere.
- Jeg vil gerne takke alle dem der bakker 
op om bestyrelsen og vores arbejde. 
Jeg vi gerne takke for hvert et skulder-
klap og knus.
- Jeg vil endnu engang bede alle, der har 
noget på hjertet om, at komme forbi, rin-
ge i telefontiden, eller komme op på kon-

toret om søndagen. Vi vil 100 gange hel-
lere snakke om problemerne, end læse 
om dem på Facebook, eller hører om dem 
fra naboen.
- Vi er altid åben for god og saglig kritik, 
og villig til at tage en snak.
- Jeg vil til slut takke, en kanon god be-
styrelse for jeres enorme arbejde og 
jeres måde at være på. Jeg vil takke for 
jeres opbakning. I er helt uvurderlige, og 
det glæder mig, at i alle igen modtager 
genvalg. Også Kredsen skal have en stor 
tak. I er altid parate til at svare på stort 
som småt. Jeg har sat stor pris på vo-
res samarbejde. Tak for et godt 2019, og 
velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 
2020, hvor vi bl.a. har et dejligt 50 års ju-
bilæum at glæde os til

Husk det er sammen vi gør en forskel!!
Beretningen godkendt

6. Regnskab fremlagt af kasser
I har en sund økonomi. Der er sådan at 
de penge der kommer ind, bliver brugt til 
flere ting, nogle år bliver der brugt mere 
og andre mindre. I år er der et under-
skud på 43.000,- Men det skyldes mest 
at 2018 var et meget tørt år, det gør jo 
så, at regningen for vandforbrug, er om-
trent dobbelt så dyr.   Der er en formue på 
250.000,- Ingen spørgsmål. Regnskab 
taget til efterretning.

7. Indkomne forslag:
Forslag indsendt af Sellerivej 4:
1. Opsætning af” Info-skilt” ved porta-
len med regler for parkering i kolonien 
og henvisning til p-plads og gæstepar-
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kering ved gården eller udenfor portalen. 
ORDENSREGLER GÆLDENDE FOR HAVE-
FORENINGER I ØSTJYLLANDS KREDS. 
Afsnit 7: ”…Af hensyn til andre beboeres 
transportmidler og eventuelle udryk-
ningskøretøjer må  der ikke parkeres 
på vejene i kolonien, kun på etablerede 
p-pladser.”
2. Bod ved overtrædelse af parkerings-
regler:
For at vores børn skal kunne færdes sik-
kert, brand- og redningskøretøjer have 
fri passage på koloniens veje, gives be-
styrelsen mulighed for at uddele en bod 
ved manglende overholdelse af parke-
ringsreglerne,(svarende til foreningens 
øvrige boder) til den havelejer der enten 
selv, eller via sine gæster, ikke overhol-
der foreningens regler for parkering. Der 
udstedes dog ikke bod i forbindelse med 
af- og pålæsning af trailer m.v. hvis den-
ne er kortvarig og sker til mindst mulig 
gene for passerende trafik.
Forslagsstiller: 
Der er ikke så meget at sige. Det er en 
debat der har kørt i årevis. Der står i 
vedtægterne, at vi kun må parkere på 
p-pladserne. Det overholder folk ikke, 
på trods af at man venligt henvender sig 
til ejerne af de parkerede biler. Så derfor 
ville det hjælpe hvis vi engang for alle fik 
sat skilte op, så ville det uden tvivl hjæl-
pe. I forhold til bod, vil det give sankti-
onsmuligheder for bestyrelsen. Brand og 
redning kan ikke komme frem for parke-
rede biler. Vi kan ikke udstede bøder, det 
er politiets opgave, men vi kunne måske 
udstede en bod. Hvordan det skal forgå, 
må være op til bestyrelsen. Det var bare 

det, vi skal beskytte vores børn. Tak.
Mariann: ja det er rigtig. Der er ikke me-
get plads. Vi har en skilte stand ved port, 
der står det. Jeg vil ikke gå rundt og give 
boder og vil ikke bede min bestyrelse om 
at gøre det.  Vi ved heller ikke altid hvem 
køretøjet tilhøre, vi har heller ikke adgang 
til motorregistret. Vi skal opfordre og 
appellere til at folk køre og parkere som 
de skal. Det er jo ikke forbudt at bede folk 
om at køre op og parkere på gården.
Porrevej 2: Vi kan jo ikke ansætte p-vag-
ter, det må være havelejere og naboer, 
der sørger for at der parkeres som der 
skal. Bestyrelsen har nok at se til.
Jan Flemming: Generelt set er det er et 
godt forslag, men som jeg ser det, er 
eneste mulighed, at vi skal bruge et pri-
vat p-selskab. Bestyrelsen skal i hvert 
fald ikke.
Forslagsstiller: jeg er enig med forman-
den, selvfølgelig er det ikke jeres job. Men 
vi kan få en debat. Når jeg bringer det på 
tale, er det fordi jeg har prøvet det man-
ge gange. Jeg bliver udskældt hver gang. 
Hvis vi får et p-selskab til at varetage op-
gaven, bliver det ikke dyrt for BBP, kun for 
dem som ikke overholder reglerne. 
Stenagergårdsvej 9b: Der må kunne fin-
des en anden løsning. Af hensyn til brand 
Mariann: Alle har mulighed for at udvide 
p-plads, enten længere eller dybere, det 
koster kun 100,- Man skal blot komme 
med en tegning til bestyrelsen. Det burde 
også kunne løse en del af problemet.
Forslag 1: 5 stemmer for. Forslag ned-
stemt og forkastet.
Forslag 2: 2 stemmer for. Forslag ned-
stemt og Forkastet.
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8. Valg bestyrelsesmedlemmer:
Brian  Friis– modtager genvalg
Kalle  Carlsen– modtager genvalg
Jan Stork – modtager genvalg 
Alle genvalgt

9. Valg af suppleanter.
Ian Flemming – modtager genvalg
Frank Andersen – modtager genvalg 
Alle genvalgt
Sean valgt som 3 suppleant.

10. Fremlæggelse af festudvalgets 
regnskab.
Lone: Jeg vil gerne sige tak for støtten 
vi har haft i år. Vi har fået solgt mange 
lodder og haft en god sommerfest. Vi har 
i år haft en indtægt på 110234,- Vi har 
haft udgifter for 99.139 så i alt har vi et 
overskud på 11.119,- i kontanter har vi 
17448,- Der er en difference på +178 kr. I 
banken har vi 34.000,- Vi har ikke hævet 
1 kr i år, så det er vi ret stolte af tak.
Gunnar regnskabet er taget til efterret-
ning.
Mette: Vi har i festudvalget, i samarbej-
de med bestyrelsen, besluttet at droppe 
børneturen. Vi ønsker at pengene skal 
blive i parken, så børnene der en dag skal 
overtage BBP, får nogle gode oplevelser 
i parken. Vi opfordre alle forældrene, til 
at tilmelde jer børnedagene. Den første 
børnedag var det nogenlunde med til-
meldingerne. Til den anden var der ikke 

en eneste tilmeldt. Til den første kom der 
9 børn som ikke var tilmeldt, som vi så 
var nød til at sige nej til. Det er jo synd. Vi 
har sammen med bestyrelsen besluttet 
at vi skal have ny legeplads, men den ko-
ster jo penge, da den skal laves af fagfolk 
og godkendes. Så der kommer nok til at 
gå nogle år med den. Men alt i alt et godt 
år, og det håber vi også, det bliver i år.
Ikke kommentarer

11. Valg af festudvalg.
Kate modtager ikke genvalg.
Lone, Mette, Sean og Niller modtager 
genvalg.
Alle genvalgt

12. Valg af kredsdelegerede 21 marts
Gunnar orienter om hvad det vil sige at 
være kredsdelegeret.
Timianvej 32,  Timianvej 2, Porrevej 41, 
Sellerivej 31,  Stenagergårdsvej 9 , Selle-
rivej 29 , Sellerivej 28, Stenagergårdsvej 
9b , Persillevej 16.

Suppleanter:
Ingen.

Jakob: Jeg synes vi skal give bestyrel-
sen og festudvalg en stor hånd, de gør et 
stort og godt stykke arbejde.

Mariann: Tak for det. Der kommer lige 
straks en gang biksemad og lagkage. 
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Kære kolonist, når du læser dette, er sæ-
sonen begyndt. Og vi har lige åbnet for 
vandet. Bestyrelsen håber at alle får en 
god sæson.

“Hyggekrogen”
Som du sikkert har bemærket er der ble-
vet sat vinduer i “Hyggekrogen”. 
Tak til Gisle og Kurt!
På generalforsamlingen i februar blev et 
forslag om at sætte vinduer og dør i den 
østlige side af “Hyggekrogen” vedtaget.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Fællesarbejde
Første gang: lørdag 11/4-20. 
Der hænger et opslag i opslagsskabet.

På generalforsamlingen i februar blev det 
besluttet, at der skal være fællesarbejde 
hver uge. Det betyder, at hver lejer skal 
deltage i fællesarbejde to gange i hver 
sæson.

Loppemarked
Ligesom sidste år holder vi et loppe-
marked. Det bliver lørdag den 16. maj, 
kl. 11-16.

Det foregår i og ved “Hyggekrogen”.
Du skal selv have et bord med.
Vi sælger kaffe og kage.

Lejere fra andre haveforeninger kan også 
få en plads. Hvis du vil have en plads vil vi 
gerne have besked på forhånd. 

Tilmelding til Ilse Vognsen (tlf.: 2147 4627) 
eller Mona Christensen (tlf.: 2627 4666)
Frist for tilmelding er 2/5.

Stophaner – endnu en gang
I “Havenyt” nr. 7, 2019, opfordrede vi til, at 
der i alle haver blev installeret en stophane, 
så man kunne lukke for alt vand i haven.

På generalforsamlingen bortfaldt bestyrel-
sens forslag om, at alle lejere skulle etable-
re en stophane. Der var 8 for og 8 imod.

I løbet af sæsonen vil bestyrelsen besøge 
alle haver. Der sker dels for at registrere, 
hvor der er stophaner, dels for at tale med 
de lejere, hvor der ikke er en stophane.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Generalforsamlingen er nu vel overstået.
Formand og et bestyrelsesmedlem blev 
genvalgt, så alt er ved det gamle. De re-
sterende punkter på dagsordnen blev 
også enstemmigt vedtaget.

Som noget nyt vil vi forsøge med en Sct.
Hans menu (steg+dessert) som festud-
valget står for, prisen bliver ca.50/60kr. 
Det er vist så alle kan deltage, der skal så 
være bindende tilmelding, men mere om 
dette senere.

Den 29/03 kl. 10 åbnes der for vand, der 
skal være adgang til haverne og stophanen 
skal være lukket.

Den 5/4 kl. 14 skal vandure være påmon-
teret, der skal være adgang til haven, da 
funktion og visning på vandur skal efterses 
af bestyrelsen.

På grund af den store mængde nedbør 
der er kommet de første tre måneder af 
året, bedes al unødig kørsel på fælles-
arealet undgås.

Se i øvrigt særlige regler for Fjordglimt 
(i hæfte med vedtægter).

På best. vegne 
Carl Pedersen

 

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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Hej alle medlemmer
Foråret er ved at være nær og mange af 
os er helt sikkert i gang med vores gøre-
mål i haver og huse. Forhåbentligt får vi 
en dejlig, lang, varm og hyggelig sommer. 

Af pladshensyn her i HaveNyt vil den 
primære orientering fra bestyrelsen 
fremover ske via opslag ved kontoret/
brev post til Jeres have-postkasse/
hjemme side.

Vedr. Generalforsamling 
15. februar 2020 (ang. 2019)
Tak til jer mange medlemmer som deltog 
denne dag.  Efter lidt godt at spise, forløb 
selve generalforsamlingen i god tone, ro 
og orden.

ROMALTPARKEN

Referatet fra mødet, tillige med formands 
beretning, foreningsregnskab og regn-
skab for fest udvalget kan læses på vores 
hjemmeside/afhentes på vores kontor. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med for-
mand Inger, næstformand Allan, medlem 
Lasse, Jesper og Henrik. Vi vil alle gøre 
vores til, at foreningen får en god sæson.

Fællesarbejde i sæson 2020
Der vil være et opslag ved kontoret, over 
hvilke dage der er fællesarbejde, og hvilke 
havelod som skal møde de enkelte gange. 
Alle medlemmer vil modtage opslaget, 
som ”brev-post” ved jeres haver.

Til sidst: Vi ønsker jer en god sommer.
Venligst og på best. vegne.
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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 

DANSKERNES FORETRUKNE

Voxmeter, januar 2020

Østervold 18  |  randers@al-bank.dk
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26. april 2020 
Kørvelstræde + Anisstræde
  
7. juni 2020
Storkestræde - Persillestræde -
Birkestræde - Hvidemøllevej -
Vasevejen
  
2. august 2020
Malurtstræde - Pærestræde - 
Lavenendelstræde
  

VASEN

13. september 2020
Karsestræde - Hindbærstræde
  
4. oktober 2020
Rabarberstræde  + opsamling
  
Kontordagene ligger samtidig med fælles-
arbejdsdage  kl. 9 - 12.30  
 
VH bestyrelsen  

Hermed oversigt over fællesarbejdsdage i 2020:
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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: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: Hellethorsen1706@gmail.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

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
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