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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 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.
Hvis du ikke melder ændringerne inden
ovennævnte frist skal du betale et gebyr
på kr. 150.- som skrives på næste opkrævning på haveleje.
INFO FRA KREDSEN
KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE
Hvis situationen tillader det afholdes dette
møde lørdag den 5 september i fritidscenteret, Vestergade 15 i Randers. Mødet skulle oprindeligt være afholdt den 21 marts
2020, men på grund af den situation der
har været i landet, er det først nu det kan
afholdes på lovlig vis. Vi skal jo stadig tage
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hensyn til smittefaren. Den er jo ikke helt
ovre endnu. Alle delegerede til mødet har
fået tilsendt materiale til brug på mødet.
Da det næste nummer af Havenyt først
udkommer til december 2020 kan referatet fra repræsentant-skabsmødet
først læses af alle i dette nummer. Men vi
vil prøve at finde en måde at få det ud til
læsning før næste nummer. Referatet vil
nogle få dage efter mødet kunne læses
på kredsens hjemmeside www.kolonihaveforbundet-oestjyllands-kreds.dk.
UDVALG UNDER HB
Efter kongressen 2018 nedsatte hovedbestyrelsen en række udvalg som skal
have deres opgaver løst til kongressen
2021 der afholdes i Ålborg.
Østjyllands kreds er med i 2 udvalg, Organisationsudvalget og Miljøudvalget.
Organisationsudvalget arbejder med at
udforme en ny og mere moderne organisation for kolonihaverne. Der er gennemført en del ting såsom beslutningsmøder,
medlemsundersøgelse o.a.
Haveforeningsmedlemmer, bestyrelser
og kredse vil på en eller anden måde blive
indraget i processen så man kan få lavet
en organisation der kommer alle tilgode.
Miljøudvalget arbejder med udgangspunkt i de 17 verdensmål der er opstillet
af FN, om bedre miljø i bl.a kolonihaver,
altså også med et slutresultat der vi berøre alle kolonihavelejere. Der arbejdes
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med f.eks. biodiversitet, overfladevand,
kloakering og meget mere. Det vil sige
at der skal udarbejdes en miljøpolitik for
forbundet så vi med en viden om miljø i
kolonihaverne kan samarbejde med andre myndigheder angående miljøpolitik.
Det betyder også at kolonihaveforbundet
skal have ejerskab i så væsentlig medlemsanliggende som en miljøpolitisk profil
der tegner kolonihaveforbundet udadtil
overfor medlemmerne og offentligheden i
en aktuel miljøpolitisk disskusion.
Der skulle have været en mere fyldig
rapport i dette nummer af udvalgenes
arbejde, men som alt andet er arbejdet i
udvalgene forsinket grundet Coronasituationen. Det er muligt der kommer mere
information i Forbundsbladet, ellers vil
vi prøve at holde jer løbende orienteret i
Havenyt. Det er jo en sag der angår os alle
på en eller anden måde.
Og så lige et lille opråb:
Husk at støtte vores annoncører, de
støtter os.
hilsen til alle Kredsbestyrelsen

VURDERINGER
Vi vurderer normalt den sidste mandag
i måneden.
Det sker på følgende datoer resten af året:
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

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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siden sidste vurdering, og andet som du
mener har betydning for vurderingen.
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).

DA N S K E R N ES F O R ETR 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

4 | HAVE NYT

BJERGBYPARKEN
Kære kolonister
Håber I nyder jeres have og det dejlige
vejr. I skrivende stund har vi hedebølge 
Det går rigtig stærkt med at sælge haver
i Bjergbyparken, og vi kan se at alle de nye
havelejere gør en hel masse. Vi byder alle
nye velkommen, og håber I bliver glade for
at være i Bjergbyparken.
Husk at der skal være klippet hæk inden
1. oktober 2020,
Vi gentager succesen med container.
Den vil være på P-pladsen ved gården
d. 3 oktober 2020

DRONNINGBORGPARKEN
Kære kolonister
Når I får dette blad er sommeren forbi.
Måske er det stadig varmt; men alligevel
er det snart slut på sæsonen.
I skrivende stund (11/8) er sæsonen hidtil gået uden særlige problemer.
Der har været enkelte, der ikke har kunnet finde ud, hvad der skal i de forskellige containere. Og de store containere
er blevet tømt, selv om de har været lige
lovligt fyldt.
(Og svaret er ikke: flere containere. Svaret
er: Tag affaldet med hjem).

Da dette havenummer er det sidste inden
november, skal vi gøre opmærksom på at
der lukkes for vandet søndag d. 25. oktober
kl. 11.00 (når vi går over til vintertid)

Om sommerfesten
Festudvalget arrangerede også i år en
sommerfest. Det var lørdag 1/8.
Festen var også i år vellykket. Der var god
mad, god stemning.
Der var ikke så mange deltagere. Men det
er jo ikke antallet der er afgørende.
Festudvalget håber alligevel på større
tilslutning næste år.
En stor tak til festudvalget, Anine, Birgith
og Mona.

Mange varme hilsner fra bestyrelsen i
Bjergbyparken og Mariann

Vi håber at festudvalget vil fortsætte i
mange år.

De sidste 2 fællesarbejder er d. 20.09.2020
og d, 17.10.2020. For at undgå bod på
500,- kr. skal du have deltaget i mindst ét
fællesarbejde i år.
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Stophaner
Der er stadig lejere der ikke har en stophane, der hvor vandledningen går ind i haven.
Det betyder rent praktisk at hvis et rør eller hane inde i haven bliver utæt, så skal vi
lukke for vandet til alle haver.
Hvis du har en stophane, kan du blot lukke
den, og derefter lave reparationen uden at
genere dine medlejere.
Det vil være mest hensigtsmæssigt at få
stophanen etableret i oktober eller i april.
Så er der ikke så mange i haverne.Hvis der
er noget som du er i tvivl om, så kontakt
bestyrelsen.
Hækkene
Hækken skal klippes senest 1. oktober.
Men vi vil stadig opfordre til at I klipper hækken i løbet af september; så hækkene er
pæne at se på i den sidste del af sæsonen.
Lørdag 26/9 og søndag 27/9 må du bruge
hækklipper med motor hele dagen.
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Havevandring
Vi foretager en havevandring søndag 4/10.
Det gør vi først og fremmest for at se efter om hækkene er klippet og om højden
maks. er 180 cm. Men vi tjekker også lige
om der er ukrudt uden for hækkene og
om der er fremmede planter i hækken.
Afslutning på sæsonen
Næste nr. af ”Havenyt” kommer først i
december. Derfor gør vi allerede nu opmærksom på, at vi lukker for vandet
søndag 25/10, kl. 11.00.
Når vi har lukket for vandet, samles vi,
hvis coronasituationen tillader det, i
”Hyggekrogen” til en snak om løst og fast
og en forfriskning.
Der kommer et opslag senere.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

VENEZUELA
SKYDNING I VENEZUELA
Niels Melin, Bådevænget nr. 20 fik for nylig en god ide` om at man burde oprette
en skydeklub i vores forening. Interesserede blev via opslag i opslagskassen og
Facebook indkaldt til et møde hvor man
skulle vælge tre personer til at arbejde
med oprettelse af denne klub.
Der blev valgt 3 personer: Randi Christiansen – Karsten Lindgaard og Bo Vitting.
Bo har siden trukket sig og Pia Hansen er
trådt ind i udvalget i hans sted.
Udvalget skal arbejde med hvordan det
hele skal arrangeres med klubmedlemmer,
kontingent, regler, hvor man skal afholde
skydningerne og meget mere.
Angående skydning gøres opmærksom på
at der kun bruges almindelige lovlige 4,5
mm. Luftgeværer.
Klubben er kommet godt fra start, Frits
Harder viste sin interesse for klubben ved

straks at forære klubben 2 stk. luftgeværer. Flot træk. Der kunne skrives meget
mere, men nu vælger vi at høre om klub
rådets bestemmelse om et stiftende
møde og de ting der så vil blive fremlagt
på mødet. Der skal også vælges personer
som med ansvar overfor medlemmerne
står for driften af klubben.
Mødet bliver afholdt lørdag den 12 september 2020 på festpladsen foran eller
bag kiosken.
Dette indlæg er en indkaldelse til mødet,
der vil også komme indkaldelse via Facebook og opslagstavler. Så reserver dagen
og mød op så vi kan få en god start på
fællesskabet, som sådan en klub jo er.
Alle er velkomne
På vegne af udvalget
Gunnar Vitting
Baronessevejen 13
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VORUPKÆRPARKEN
Velkommen
Vi er glade for igen at kunne byde nye havelejere velkommen. Vi håber, de får en
masse dejlige stunder i de nye omgivelser.
Som ny er der
ofte en masse spørgsmål,
der trænger sig
på, 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.

sangen og bestyrelsen vil gerne servere
en tallerken suppe med en øl/vand til, til
de havekolonister, der har lyst til at deltage i Smut-Ind kl. 18.00. Har vi godt vejr
på dagen, er muligheden også for at spise
udenfor ved bænkene.
Fredag den 2. oktober
Havesyn
Bestyrelsen går rundt i haveforeningen
for at se, om alle har husket at få klippet
hækkene og denne gang ser vi også om
haven bliver vedligeholdt og er fri for
ukrudt, såvel ude som inde.

Fællesarrangementer
Fredag den 18. septembe
Kl. 16.30 Syng med
Kom og syng med på en dansk sang, og sig hej til de andre.

Det er nødvendigt at holde meget afstand, når der synges og derfor kan der
kun være 23 personer i lokalet i Smut-Ind.
Kl. 18 Suppe og hygge
Vi har suppe i fryseren, som skulle
have været serveret
på åbningsdagen
den 28. marts 2020.
Vi får lokalet godt
udluftet efter fælles-
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Søndag den 25. oktober kl. 11.00
Afslutning på sæsonen
Sæsonen er slut og der lukkes for vandet
til kolonihaverne, toiletterne og fælleslokalet.
Har du lyst til en øl/vand, måske en lille
snak, mødes vi ved kontoret.

VORUPKÆRPARKEN
Containerpladsen ved fælleshus
2 containere til aviser og blade
3 containere til glas, hård plastik og jern
6 grå containere til restaffald

Vi håber alle har haft nogle gode måneder
i 2020, og vi glæder os til at åbne igen i
2021 lørdag den 27. marts kl. 11.00.
Fremtidige arrangementer
Følg hjemmesiden og opslagstavlen så
du ikke går glip af et godt arrangement.
Har du lyst til at arrangere et fællesarrangement står Smut ind til rådighed.

Havaffald og andet skal den enkelte havelejer selv levere på Genbrugspladsen
Toiletter og udslagskumme
Husk at følge de ophængte retningslinjer
for benyttelse af disse.
Leje af fælleshuset Smut-ind
Leje af Smut-Ind til fester, sker ved
kontakt til Hanne tlf.: 40167636

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).

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og
torsdag kl. 18.00 - 19.00.
E-mail: vorupkaerpark@gmail.com eller
vorupkaerparkensformand@gmail.com

Vigtigt, at alle havelejere holder øje
med planen for arbejdslørdage, vi har
en del opgaver, der skal indhentes efter
nedlukningen.

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

En arbejdslørdag august
En flok frivillige trodsede tropeheden og
knoklede med fliselægning på stien ved
boldbanen.
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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!

00
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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
Så er årets første fællesarbejde blevet
afholdt. Der var mange der mødte op, der
blev fjernet en masse ukrudt og der blev
ryddet op på fest pladsen. Det var rigtig
dejligt at se så mange mennesker og få
snakket sammen på kryds og tværs af
vores dejlige koloni 
Der er 2 fællesarbejder tilbage i år og det er:
13. September
4. oktober
Husk at på de kommende fællesarbejder kan der skrives under på at man har
en brandforsikring. Det er lovpligtigt at

have en brandforsikring på sin kolonihave, så alle skal skrive under på de har
en så det kan komme i jeres mappe på
kredskontoret.
Bestyrelsen
Festudvalget:
Så er vi kommet i gang igen, der er godt
gang i loddesalget så det er rigtig dejligt. I skrivende stund har vi haft en åben
grill aften, det var dejligt at se hvordan
folk fik snakket og hygget sig. Før dette
`Have Nyt` udkommer har vi også haft et
loppemarked, hvor vi håber på et godt
fremmøde.
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T

10-15 A

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

VASEN

SENSOMMERFEST
Lørdag d. 19/9-2020 kl. 14

På festpladsen
Kære alle kolonister i Vasen, nye som gamle. 
Vi i festudvalget arrangerer en sensommerfest, lørdag d. 19/9-2020.
Spred gerne det dejlige budskab så vi kan få en skøn
eftermiddag og aften sammen.
Nærmere info ang. pris, mad, tilmelding osv. vil komme senere
på Facebook, hjemmesiden og i opslagstavlerne.
M.v.h. festudvalget

HAVE NYT | 13

14 | HAVE NYT

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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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

