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VURDERINGER
Vi vurderer normalt den sidste mandag
i måneden.
Det sker på følgende datoer resten af året:
Mandag 31/8
(sidste frist for bestilling, onsdag 26/8)
Mandag 28/9
(sidste frist for bestilling, onsdag 23/9)
Mandag 26/10
(sidste frist for bestilling, onsdag 21/10)
Mandag 30/11
(sidste frist for bestilling, onsdag 25/11)
Vi har normalt ikke vurderinger i december, januar og februar.
Hvis du ønsker at få din have vurderet, skal
du udfylde og underskrive en ejererklæring.
Du kan enten gør det på Kredskontoret,
eller udfylde den på forhånd.
(Ejererklæringen ligger på kredsens hjemmeside)
Det er vigtigt at du udfylder ejererklæringen så grundigt som muligt.
Under ”eventuelle andre oplysninger” kan
du bl.a. skrive bebyggelsens alder, om du
har ændret på bebyggelsen størrelse siden sidste vurdering, og andet som du
mener har betydning for vurderingen.
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Hvis du har tegninger over bebyggelsen
og/eller fakturaer for køkken, bad/toilet og
evt. forbedringer, skal du tage dem med.
Bestilling af en vurdering foregår normalt
på kredskontoret.
Hvis du undtagelsesvis sender bestillingen gennem bestyrelsen, er det særlig
vigtigt, at der er så mange oplysninger
som muligt.
Hvis du har spørgsmål, skriv til: vurdering
@kolonihaveforbundetoestjylland.dk
Vurderingen koster 400 kr., som du skal
betale ved bestillingen (kontant eller mobilepay: 464 511).
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 oplys
i hvilken haveforening du er medlem.
Du skal også oplyse vejnavn og havenummer i foreningen.
Du kan vælge at sende det på mail, eller
du kan lægge en seddel med oplysningerne i kontorets postkasse, Vestergade
48. Mailadresse til kontoret koloniranders@mail.dk
Foreninger i Hadsund og Grenå melder ændringerne til deres respektive bestyrelser
som så sender videre til kredskontoret.

KREDSEN
Hvis du ikke melder ændringerne inden
ovennævnte frist skal du betale et gebyr
på kr. 150.- som skrives på næste opkrævning på haveleje.
KONTORETS ÅBNINGSTIDER.
Står på kredsens hjemmeside
Hjemmeside:
w w w.k oloniha v e f or bunde t-oe s t j y llands-kreds.dk
HVAD KONTROLLERES VED BYGGEUDVALG,
ØSTJYLLANDS KREDS
Der har været rejst spørgsmål om hvad
er egentlig kontrolleres af byggeudvalget
når man ønsker at bygge nyt eller ændre
bebyggelse i kolonihaven. Vi prøver her at
give et lille overblik over de vigtigste ting
der indgår i kontrollen af bebyggelse o.a. I
kan se at ordet kontrol går igen overalt, vi
ville da meget gerne nøjes med tillid, men
det går jo nok ikke. Det vi ser på er om
tegninger svarer til det der er ansøgt om
og at det ikke vil overtræde bestemmelser i byggereglement.

1: K ontrol af alle udvendige mål på på
lukkede bebyggelser og overdækkede
terrasser, også mål på højde fra terræn eller bundrem. Derudover kontrolleres alle mål fra bebyggelse med træ
til skelgrænse. Vi ser også på havens
kvadratmetertal i forhold til bebyggelsens størrelse i M2.
2: 
K ontrol af oplyste byggematerialer.
Husk lige at metalskure og bygninger
kun er tilladt ved fællesbygninger, disse skal beklædes med træ eller trælignende materialer (komposit ).
3: 
K ontrol af højst 3 lukkede sider på
overdækket terrasse. Kontrol af udhæng på bebyggelse (højst 60 cm da)
det ellers regnes med som overdækket
terrasse.).
4: K ontrol af opholdshus som samlet bebyggelse, toilet og/eller redskabsskur
kan efter skriftlig ansøgning gennem
haveforeningens bestyrelse placeres
andet sted i haven.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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5: K ontrol af mål og beliggenhed på legehuse og drivhuse med skelet af træ.
6: 
K ontrol af tilladelse til evt. spildevandstank og placering på tegning.
Skema til brug for tilladelse fra Randers kommune kan hentes på kommunens hjemmeside eller man kan
afhente skemaet på kredskontoret.
Der skal søges tilladelse til spildevandstank uanset om tanken er nedgravet
eller etableres over jorden. Kopi af tilladelse skal afleveres til kredskontorets arkiv. Man bør orientere sin bestyrelse før man begynder nedgravning.
Senest efter 1 år kontrollerer haveforeningens bestyrelse så byggeriet
for at se om det svarer til de tegninger
man har indleveret til byggeudvalget.
NEDENSTÅENDE KONTROLLERES NORMALT
IKKE AF BYGGEUDVALGET
1: L ovlig renovering af bebyggelse, Man
bør dog orientere haveforeningens bestyrelse før man begynder at renovere.
2:Å ben terrasse kontrolleres ikke i opbygning, antal M2 kontrolleres heller
ikke. Men mål til skel skal kontrolleres.
Åben terrasse skal anføres på tegning.
Drivhus med metalskelet kontrolleres
ikke, heller ikke ved placering i haven.
3: Elledninger og stophaner kontrolleres
ikke, men begge dele skal anføres på
tegning med signatur. ( se vejledende
tegning over grundplan).
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4: Sikkerhed og miljø kontrolleres ikke af
byggeudvalget, disse punkter varetages af Randers kommune. ( Sikkerhed omfatter bl.a. ruminddeling med
flugtvej og aftræk i bygninger. Miljø
omfatter bl.a. spildevandstanke) Spildevandstank skal anføres på tegning
med signatur.
5. Terrænregulering ligger ikke i byggeudvalgets beføjelser, her er det bestyrelserne der afgør om det kan tillades.
HJÆLP TIL UDFØRELSE AF TEGNINGER
I byggereglementet findes en vejledende
tegning over bebyggelse og andre ting
som skal med på tegningen. Det understreges at tegningen kun er vejledende
og kan bruges som hjælp til at udføre en
forståelig tegning på byggeri o.a. i haven.
ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE
Der skal skrives byggeansøgning ved alt
byggeri i haven, også hvis man ændrer på
eksisterende grundplan eller bebyggelse.
Hvis man f.eks. bygger en åben terrasse
som ikke er anført på teg-ning og ansøgning ved tidligere byggeri skal der laves ny ansøgning og tegning. Hvis der er
plads på eksisterende tegning kan man
tilføje på denne, men der skal skrives ny
ansøgning. Hvis der fjernes eller tilføjes
bygning eller andet som indgår i kontrollen skal der ny tegning ( grundplan ) og
ansøgning til. Ansøgning og tegninger
skal passe sammen. Det gælder selvfølgelig også hvis man f.eks. ønsker at flytte
bebyggelse til en anden placering i haven.

KREDSEN
Det var et lille uddrag af hvad der normalt
bliver kontrolleret af byggeudvalget, der
kan selvfølgelig komme ting som ikke er
nævnt her. Men tal med haveforeningens
bestyrelse når du går i byggetanker og
måske er lidt i tvivl om enkelte punkter.
Og husk at få bestyrelsens underskrift
på byggeansøgningen før du kommer på
kredskontoret med tegningerne.
Du er selvfølgelig også velkommen til at
komme på kredskontoret i åbningstiden
og spørge bygge-udvalget, så får du det
rigtige svar.

Og gem så ansøgning og tegninger så du
kan viderelevere dem til køber ved et evt.
salg af have.
Og så en lille opfordring:
Byggeudvalget beder indtrængende om
at det er bygherren der møder på kredskontoret med byggetegninger. Der kan
være spørgsmål om byggeriet som kun
bygherren kan svare på.
Venlig hilsen,
Byggeudvalget Østjyllands kreds.

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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BJERGBYPARKEN
I skrivende stund har vi jo været heldige med
vejret og dermed fine vejforhold, der er dog
mange, som glemmer at lappe hullerne i deres
vejhalvdel. Det gør så, at der igen køres alt for
stærkt, så husk det nu, at i hele kolonien må
der kun køres 20 km/t. Vi er desværre også
nød til at minde folk om, at der ikke må parkeres på vejene - kun på p-plads og ved gården.
Datoer for fællesarbejde
02/08 kl 10:00 til 13:00
22/08 kl 10:00 til 13:00
20/09 kl 10:00 til 13:00
17/10 kl 10:00 til 13:00
Der er ikke sat vejnavne på denne gang.
Men alle skal stadig give et fremmøde.
I må alle have en god sæson.

Venlig hilsen Bestyrelsen

DRONNINGBORGPARKEN
Siden sidst
Så er det meste af sommeren forbi. I skrivende stund (30/6) er det gået stille og roligt. og vi håber. det fortsætter. Vi har flyttet
affaldscontainerne over på den anden side
af vejen. Og vi har fået lavet en fin afskærmning. Endnu en gang tak til Gisle og Kurt.
Om trailere
Vi har en trailer parkeringsplads, som
koster 100 kr. pr. år. Der er plads til 7
trailere. Efter behov kan vi udvide den.
Traileren må gerne holde på havens parkeringsplads. Men traileren må ikke parkeres et andet sted i haven!
Til sidst: Det er vigtigt at følge med i,
hvad der står i opslagsskabet.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Altid med gode priser...
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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
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www.vorupgruppen.dk

ROMALTPARKEN
Hej alle
Sommeren er kommet – Coronaen er
gået (næsten) – Energien i vores lille
samfund er i top. Der arbejdes flittigt i
have og hus i vores kolonihaver. Glæden
over at være i vores små paradiser er
stor. Vores haver sælges som sjældent
set, på enkelte opslag er ”blækket ikke
tørt” før haven er solgt. Det er dejligt at
Randers-borgerne har fået øjnene mere
op for de muligheder vores kommunes
haveforeninger tilbyder – Herligt, at
vores kolonihaveånd og kultur bevares
- Der var engang alle kendte alle. Sådan
er det ikke mere. Her i Romaltparken
har vi fået 151 nye medlemmer siden år
2000 - heraf er 101 medlemmer kommet til siden 2015.. Vi står kort sagt
med en næsten ”ny generation” - Vi
skylder de ”gamle medlemmer” en stor
tak for deres indsats/tid i forenings regi
og vi oplever heldigvis at alle nye medlemmer bestemt er værdi til at ”tage teten” efter dem.

Nyt i vores forening:
Fællesarbejde:
På grund af coronaen besluttede vi i bestyrelsen at aflyse det planlagte fællesarbejde
i 2020.
Vi ”mistede” ca. 400 arbejdstimer til
vedligeholdelse af vores fællesarealer. Nu
hvor samfundet igen er ”næsten åbent”
vil vi dog afholde fællesarbejds-dage i
juli, august og september.
Der sker ikke en indkaldelse som vanligt
og deltagelse er frivilligt, men vi opfordrer til at vores medlemmer så vidt muligt melder sig til på TORSDAGE den 16/7,
30/7, 13/8, 27/8, 16/9 og den 24/9 – fra
kl. 18-30 til 20.30.
Send en sms til 2085 4350 mht deltagelse – på forhånd TAK.
Havevandringer – bestyrelsens:
På vores havevandringer er praksis at der
uddeles, gule/røde/grønne kort. Vi i bestyrelsen har besluttet at vi forsøgsvis

Invitation fra medlem
Denne sæson er min 5. + 1 sæson som foreningens formand.
Hver sæson har budt på mange oplevelser og udfordringer fra og med jer alle.
Som TAK for dette inviteres I alle til ”5 + 1 års jubilæum-reception” den 29.
august 2020.
Der er spisning fra kl. 13.00 til kl. 14.00.
Maden er naturligvis gratis og der er øl og vand ad libitum til kl. 15.00.
Wu og Giau står for maden. Receptionen holdes på plænen ved kiosken.
Af hensyn til bestilling af mad bedes I tilmelde jer i kiosken senest den 20/8.
Jeg håber at mange af jer vil være med.
Venligst Inger
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vil gå væk fra de gule og røde kort. Der vil
fremover blive sendt en mms/sms til de
af vores medlemmer som ellers ville få et
gult/rødt kort. Dette, fordi mange medlemmer ikke får kigget i postkasserne og
for at nedsætte tidsforbruget/administrationen med kortene.
Have-Præmiering:
De medlemmer, som fik præmie/diplomer
for deres flotte haver sidste år, udtager
hvilke medlemmer der måske kan få havepræmie i år. Haverne udtages i juli og vores havekonsulent vurderer haverne primo
august. I hører alle nærmere herom via sms.
Hundeklub i foreningen
Vi har fået en klub/gruppe til vores medlemmer med hunde – Blandt aktiviteterne er
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fælles hundetræning/leg – se mere på facebooksiden ” Romaltparken – Vi med hunde”
Medlemmers Opslag på foreningens FB
Vores facebook side er ikke åben for
medlemmers personlige opslag.
Der er derfor oprettet to opslag – hvor du
selv kan gøre dit opslag.
Et for køb/salg/bytte imellem medlemmer og et for efterlysning af bortløbne
husdyr og ”udlånte/stjålne” ting fra dit
hus/have. Opslagene SKAL/MÅ ikke benyttes til andet end nævnte. Kontakt 2085
4350 hvis du skal have hjælp til opslaget.
I ønskes alle en fortsat god, dejlig og
corona-fri sommer, vh Bestyrelsen

VESTRE ENGHAVE
Hej alle sammen
Så er vi kommet over på den anden
side Sct. Hans og dagene bliver kortere, men bare de bliver varme så gør det
ikke så meget.
Vi skal byde velkommen til endnu en ny
kolonist nemlig Hanne i 17c håber du falder til her.
Apropos Sct Hans så blev det en aften af
de bedre, må man sige. En dejlig stille aften
med masser af sol og så Fi-fi-dong til at
sppille så det kunne høres i Prins Christiansgade, det må siges at være en succes.
Vi fik vores medbragte mad grillet vi fik
danset og hørt en masse god musik og vi

fik sunget fødselsdagssang for Henriette.
Vi håber det kan gøres igen til næste år
bare med flere medlemmer.
Vi skal inden længe snart have arbejdsdag og der er en masse der mangler at
blive lavet så det er med at komme ud
af busken, og husk det giver en bod på
200 kr. hvis man ikke er der og laver noget eller man kan lave en aftale med en i
bestyrelsen om at lave noget på et andet
tidspunkt.
Håber alle får en god, varm og solrig sensommer.
På bestyrelsens vegne
Jytte
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VORUPKÆRPARKEN
Velkommen
Vi er glade for, at vi kan byde de mange
nye havelejere velkommen. De har været modtaget med et fantastisk vejr, så
håber vi de får en masse dejlige stunder
i de nye omgivelser. Som ny er der ofte
en masse spørgsmål, der vil altid være
en fra bestyrelsen til stede ved fællesarbejde om lørdagen fra kl. 9, der er også
mulighed for at kontakte bestyrelsen på
andre dage se nederst under henvendelse til bestyrelsen.
En dejlig sang fra Peter Mel. Jeg elsker
de grønne lunde
1. J eg elsker de grønne hække
Og fuglenes tusindtal
Her mellem eng og bække,
Det gør mig nu altid glad

2. Jeg elsker hvert skur, hver rønne,
Hvor folk slapper af; holder fri.
Og hygger i stride strømme,
Og gør det de godt ka´ li´

3. Her nipper man i en rose,
Der skufler man i et bed.
Her hører man nogen mose,
Og tingene kom i skred.
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4. J eg elsker, når solen skinner,
Og når skyerne driver hen.
Jeg elsker, når regnen siler.
Og blæsten den er min ven.

5. Og går jeg en tur i parken,
For den er jo lige her.
Eller klapper et træ på barken,
Jeg elsker dig Vorupkær!

Fællesarrangementer
Fællesarrangementerne er stille opstartet igen, vi skal dog fortsat følge regeringens retningslinjer. Sankthansaften blev
grillen tændt op kl. 17.00 og der kom ca.
20 deltagere, som havde et par timers
hyggeligt samvær. Grillen står til fri afbenyttelse, hvis man får lyst til en grillaften
med familien eller andre kolonister. Fremtidige arrangementer, pt. er der planlagt
en ”syng med” aften i september, men
følg hjemmesiden og opslagstavlen om
arrangementer.

VORUPKÆRPARKEN
Har du lyst til at arrangere et fællesarrangement står Smut ind til rådighed.
Konkurrence, bare en reminder
Vær med i vores konkurrence om - den
højeste solsikke - det tungeste græskar
Vil du være med i konkurrencen, så send
en e-mail til vorupkaerpark@gmail.com
senest 15. august 2020, at du gerne vil
deltage. Bestyrelsen vil kontakte dig, så
vi kan få vejet og målt en aftalt dato.

Fælles arbejdslørdage
Fælles arbejdslørdage kører nu som vi
plejer, vi mødes kl 9 og får rundstykker og
kaffe (dette foregår dog udenfor, da vi jo
stadig skal være forsigtige).
Vigtigt at alle havelejere holder øje med planen for arbejdslørdage, vi har en del opgaver, der skal indhentes efter nedlukningen.
Hærværk
Der har været hærværk på flere biler, sort
maling er sprøjtet hen over flere biler.
Det er aldeles uacceptabelt, hvis du har
set eller hørt noget omkring dette, bedes
du Kontakte bestyrelsen
Have eftersyn
Vi har mange flotte og velplejede haver, vi
kan være stolte i Vorupkærparken.

Fælleshus udlejning
Der er nu igen mulighed for at leje vores
dejlige fælleshus.

Toiletter og udslagskumme
Husk at følge de ophængte retningslinjer
for benyttelse af disse.
Rotter
Da rottefængeren har modtaget flere
anmeldelser på rotter i Vorupkærparken, opfordres alle til at stoppe fodring af
fugle, pindsvin og andre dyr.
Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 6114 3946 mandag og torsdag kl. 18.00 - 19.00. Email: vorupkaerpark@
gmail.com eller vorupkaerparkensformand@
gmail.com
Skemaer
Ansøgning om salg af have, byggeansøgning, leje af smut ind, tilmeldelse til kollektiv forsikring kan afhentes på kontoret ved
arbejdslørdage eller ved henvendelse til
bestyrelsen.
I ønskes alle en god sommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

HAVE NYT | 11

BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå

DØRER & VINDUER MM.

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

Start eller lille
projekt?
- vi har det,
du lige star
og mangler!
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BREJNHOLT RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l)
TLF 8640 1388

MAN-FRE 5:30-17:30
L(l)R-SØN Lukket

VASEN
Det går rigtig godt med havesalget her i Vasen i skrivende stund er der kun 1 have på
salgs listen. Der er blevet solgt mange haver
i år og vi vil gerne byde alle de nye velkommen i vores dejlige koloni. Fællesarbejde
bliver lidt anderledes i år på grund af Corona/Covid19, de første er blevet aflyst, men
de sidste vil blive afholdt dog uden vejnavne
på, så i skal bare møde op på den dag, der
passer jer bedst. 2. August - 13. september - 4. oktober. Men husk at følge med på
vores hjemmeside eller i opslagstavlerne
for hvis der er ændringer, bliver de slået op
der. http://kolonihavenvasen.dk/
Alle skal skrive under på et juridisk dokument om at de har en brandforsikring på
deres kolonihave. Der kommer nogle ekstra
dage, hvor der er åbent på kontoret på festpladsen, datoer kommer på hjemmesiden
og i opslagstavlerne.
Det går lidt op og ned med vores affaldscontainere. Vi kan se folk er rigtig gode til at sortere plast og sådan men der kommer også rigtig
meget i containerne som ikke hører hjemme
i affaldscontainerne men som folk selv skulle
køre væk. Containerne er kun til køkkenaffald.
Her er der lidt ”udklip” fra vores regler:
Regler gældende for haveforeningen Vasen
Havevanding: Have med ulige numre må
vande på ulige datoer. Haver med lige
numre må vande på lige datoer. Undgå
vandspild – vand er dyrt! Havevanding må
kun ske mellem kl. 19.00 og 21.00.
Hække og vej: Der skal være hække omkring
haverne, og alle nyplantninger skal være
Liguster, Naur eller Avnbøg og ikke stakit

eller plankeværk. Hæk og vej omkring ens
have skal holdes fri for ukrudt, 50cm. ud fra
hækken. Midten af vejen må være grøn.
Containere: Containerne på den store
P-plads er kun til køkkenaffald. Alt andet
affald må man selv aflevere på lossepladsen. Der må ikke smides fyldte sække i
stativet til flasker og ej heller i containeren.
Motorkøretøjer: Der må bruges motorkøretøjer i havekolonien. Men hastigheden må
ikke overstige 20 km. i timen. Husk at der
også er små børn i haverne. Denne regel
gælder selvfølgelig også dine gæster! Der
må ikke køres med køretøjer over 3500 kg.
Afbrænding: Afbrænding af haveaffald er
forbudt i perioden 1/3 til 1/12.
Parkering: Parkering må ikke ske på vejene.
Kun på de indrettede fællesparkeringer
eller på parkeringspladser indrettet ved de
enkelte haver.
Ukrudtsbekæmpelse: Det er forbudt at
benytte enhver form for plantegifte til
ukrudtsbekæmpelse.
Svømmebassiner: Skal registreres hos bestyrelsen. Der betales særskilt vandafgift
fra 0 til max 6000 L på 500 kr. pr år.
Læbælte og grøfter: Har du have ud til et
læbælte eller en grøft skal du holde den ren.
Motorredskaber: Brug af motorredskaber er
ikke tilladt på helligdage samt fra lørdag kl.
12.00 til søndag kl. 20.00 i perioden 1/5 til
1/10.
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VASEN

VENEZUELA

Et udpluk fra ordensregler gældende for
haveforeninger i østjyllands kreds.
6. Veje & grøfter i kolonien. Medlemmerne
skal holde halvdelen af vej og læbælte udfor
den lejede havelod fri for ukrudt og i ordentlig stand. Det gælder også ved opfyldning
af huller i vej. For haveparceller med tilstødende grøft /afvandingskanal inden for
koloniens område gælder at lejeren af pågældende haveparcel har pligt til nødvendig
oprensning af samme. Materialer som er
tilkørt til brug i haven skal fjernes fra vej/
parkeringsplads senest 1 uge efter modtagelsen. Materialer må ikke placeres så de
generer udrykningskøretøjer og øvrig trafik
på vejen. Ved skader på vandledninger og
andre ødelæggelser forårsaget af tilkørsel
med materialer til haverne pålægges den
have som har forårsaget skaderne erstatningspligt overfor haveforeningen og evt.
andre skadede haveparceller. Trailere hører
ikke hjemme på fællesparkeringer.
Nu er det ved at være tid til der skal tages
haver ud til præmier, så i den kommende tid
vil der være nogle der går og kigger lidt ekstra ind i haverne.
Festudvalget: Så er vi så småt kommet i
gang igen. Vi er startet med at gå med lodder og prøve og lave nogle arrangementer
men vi når ikke så mange som de andre år.
Hvis du går og tænker du gerne vil hjælpe
festudvalget så hiv endelig fat i os vi er ikke
så mange så vi vil sætte meget stor pris på
lidt flere hænder.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Bestyrelsen har haft sit første møde. På
mødet fik vi talt godt igennem om, hvordan
det fremtidige arbejde i bestyrelsen skal
foregå.
Vi fik fordelt de forskellige poster og arbejdsområder:
Formand: Helle Thorsen. Formanden tager
sig af alle kontakter vedr. salg og køb af haver, alt vedrørende økonomi og kontakt ud
ad til.
Næstformand: Jesper Rheder Jensen.
Næstformanden træder til, hvis formanden
har forfald.
Sekretær: Vibeke Dalsgård. Sekretæren laver referat fra bestyrelsesmøder, skriver til
Havenyt, skriver breve til medlemmer. Som
noget nyt vil referater fra bestyrelsesmøder blive lagt ud på hjemmesiden. Et skriftligt referat hænges op på opslagstavlen i
kioskens baggård efter hvert møde.
Byggeudvalg: Bo Vitting, Bjarne Sørensen
og John Kleiner. Byggeudvalget træder til
ved nybyggeri og renovering af gamle huse.
Daglige drift: Jesper Rheder, Rene Rasmussen og Bo Vitting. Udvalget tager sig
af alt, der har noget med vandforsyning og
slamsugning at gøre og i det hele taget andre praktiske ting, der skal ordnes.
Alle henvendelser til bestyrelsen skal foregå skriftligt eller ved personligt fremmøde
hos det enkelte bestyrelsesmed lem.
Fortsat god sommer til alle.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Dalsgård

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: 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

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
Kai Søe Gade - U
Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com Tryk: BUCHS AS
Oasen, Grenå: Käthe Krogh
Aug. Kroghsvej 81, 8500 Grenå
Tlf. 22 13 02 77

ØSTJYLLANDS KREDS
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