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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 koloniranders@mail.
dk eller du kan lægge en seddel med oplysningerne i vores postkasse, Vestergade 48. Fjordglimt, Hadsund melder
ændringerne til deres egen bestyrelse
som så sender videre til kredskontoret.
Melder du ikke ændringerne inden ovennævnte frist skal du betale et gebyr på
kr. 150 -. Beløbet påføres næste opkrævning af haveleje.

Vorupkærparken
6. februar 2021 Sct. Mortens Hus
Bjergbyparken
13. februar 2021 kl. 13 Fritidscentret
Dronningborgparken
15. februar 2021 kl. 18 Stadfeldtsvej 2
Ulvehøj
16. februar 2021 kl. 17 Vestergade 48
V. Enghave
17. februar 2021 kl. 17 Vestergade 48
Venezuela
20. februar 2021 kl. 13 Remisen
Romaltparken
20. feburar 2021 kl. 13 Fritidscentret
Vasen
27. februar 2021 kl. 13 Fritidscentret
Kredsrepræsentantskabsmøde
20. marts 2021 kl. 13 Fritidscentret
KONTORET HAR FLG. ÅBNINGETIDER I
DEC. 2020, JANUAR OG FEBURAR 2021:
9. december

kl. 17-18

23. december

kl. 17-18

13. januar 2021

kl. 17-18

27. januar 2021

kl. 17-18

10. februar

kl. 17-18

24. februar

kl. 17-18

Alle medlemmer, samarbejdspartnere samt
annoncører ønskes god jul og godt nytår
Kredsbestyrelsen
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VURDERINGER
Vi har ikke normale vurderinger i
december, januar og februar.
Første almindelige vurdering er:
Mandag 29/3-21. Og herefter den sidste
mandag i måneden.
Hvis du har brug for at få din have vurderet
i vinterperioden, så ring til kredskontoret
onsdage 17-18, eller send en e-mail på
nedenstående adresse.
Når du ønsker at få din have vurderet, skal
du udfylde og underskrive en ejererklæring
Du kan enten gøre det på Kredskontoret,
eller udfylde den på forhånd.
Det er vigtigt at du udfylder ejererklæringen så grundigt som muligt.

Hvis du har tegninger over bebyggelsen
og/eller fakturaer for køkken, bad/toilet
og evt. forbedringer, skal du tage dem
med eller sende dem til nedenstående
e-mail adresse.
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@kolonihaveforbundet
oestjylland.dk
Vurderingen koster 400 kr.,
som du skal betale ved bestillingen
(kontant eller mobilepay: 464 511).

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.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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DRONNINGBORGPARKEN
Dette er skrevet i begyndelsen af november, så når du læser dette, er sæsonen slut
og vi har lukket for vandet. Hvis du ikke har
gjort det, er det en god ide at holde alle
vandhaner åbne i vintersæsonen.
Kørsel på vejene
I vintersæsonen og også i begyndelsen af
foråret kan vejene være bløde. Derfor vil vi
normalt ikke have store lastbiler/traktorer med ladvogn til at køre på vejene.
Men det afhænger selvfølgelig af en konkret vurdering, som bestyrelsen foretager.

Hvis vejene bliver kørt op af køretøjer,
som du har ansvaret for, er det selvfølgelig dig, der skal sørge for at de bliver
ordnet.
Om Forsikring:
Du skal have en brandforsikring
Dronningborgparken er med i den kollektive forsikring, som Kolonihaveforbundet
tilbyder i samarbejde med Alm. Brand.
Du kan også være med. Du kan enten tegne en fuld forsikring, eller nøjes med en
brandforsikring.

DAN 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
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DRONNINGBORGPARKEN
Der hænger et opslag med information
om forsikringen i opslagsskabet.

Da Lene Røjkjær ønsker at træde ud af bestyrelsen, er der en ledig plads.

Du kan også ringe eller skrive til Steen
Nielsen (tlf.:2989 1848, e-mail:spn@
youmail.dk)

Hvis du ønsker at blive opstillet, så giv besked til formanden, gerne inden 4/1-21.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag 15/2 2021, kl. 18.00, i beboerhuset Stadfeldtsvej 2, med følgende
foreløbige dagsorden (endelig dagsorden
i næste nr.):
Velkomst
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Navneopråb (havelejere)
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 4. Regnskab for festudvalget
Pkt. 5. Foreningens regnskab
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7.	Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
(Kitty Petersen, Lene Justesen,
Lene Røjkjær)
	Kitty og Lene J modtager genvalg.
Lene R modtager ikke genvalg.
Pkt. 8.	Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Pkt. 9.	
Valg af festudvalg (Anine Hviid,
Birgith Jespersen og Mona Christensen modtager genvalg)
Pkt. 10 Valg af revisor for festudvalget
Pkt. 11.	Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsforsamling.
Pkt. 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. februar 2021.
(Hvis du vi have forslag med i Havenyt, skal
vi have dem senest mandag 4/1-21)
Du kan lægge dem i brevkassen ved opslagsskabet eller sende en e-mail til spn@
youmail.dk.
Tak for sæsonen
Bestyrelsen siger tak til lejerne for en stille og rolig sæson.
Også en tak for at Dronningborgparken
bliver holdt så pænt.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et
godt nytår!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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DRONNINGBORGPARKEN
Beskæringskursus
Den 18.oktober var der beskæringskursus i
Dronningborgparken, i et par timer, ved havekonsulent Henning Nygaard.
Det var et rigtigt lærerigt kursus fordelt på
3-4 haver. Det handlede om beskæring af
frugttræer og buske.
Det var lærerigt fordi vi så på både små,
mellem og store træer og buske.

Frugttræer:
De beskæres bedst november til april, hvor
de er uden blade.
-	Inden du beskærer: et godt tips: Gå væk
fra træet og rundt, inden du beskærer –
der er ingen fortrydelsesret!
- Fjern syge grene og frugt.
- Krydsende og gnavende grene fjernes.
-	Fjern ikke mere end 20% om året, da
træet kræver tid til at komme sig.
-	Lav snittet vinkelret på grenen over grenkraven!

De overordnede regler for beskæring:
Ribs og solbær:
1.	Når de plantes, må de gerne klippes til
en højde på ca. 30 cm.
2.	De beskæres fra midt i juni til sidst i december.
3.	Efter et par år fjernes de ældste grene.
Syge og døde grene fjernes løbende.
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Vi så også eksempler på hvordan det ikke
skal gøres.
Husk ”skønhedsværdien ved store træer.
Og allerede når du planter de små træer,
skal du tænke langsigtet, når du beskærer.
Dette kursus er anbefalelsesværdigt.
Vi vil prøve at arrangere et kursus igen
næste år.
Lene Justesen
Dronningborgparken

ROMALTPARKEN
Kære alle medlemmer
Vi er alle gået i Vinter-Hi, efter at vi har haft
en sæson med mangt og meget, som ikke
har været som det plejer. Alle har vi været
nødt til at bøje os for den nye sygdom som
hærger vores klode. Coronaen har gjort at
vores levevis er blevet ændret væsentligt.
Vores fællesarbejder har været aflyst, andre fællesarrangementer har manglet og
vores omgang med hinanden har og er
påvirket, således at det sociale samvær
bærer en skygge – Pas på ikke at blive
smittet eller smitte andre med Covid 19. Til
gengæld har vi lært at omgås hinanden på
anden måde, andre og måske mere nære
værdier er kommet ind i vores hverdage. De
få arrangementer vi har haft, har der heldigvis været en pæn opbakning omkring.
Ved denne tid har vi normalt haft Præmie-overrækkelse til de medlemmer
med haver, som velfortjent blev udvalgt
på grund af deres herlighed – Haverne er
udvalgt, men festen må udsættes indtil
forsamlings forbud øges til mere end 10
personer eller der kommer en anden måde
at give anerkendelsen på.
Vores afslutning af sæsonen lignede dog
lidt sig selv – mange medlemmer deltog i
vores udendørsarrangement hvor der var
god plads til at holde afstand til hinanden, uden at miste fællesskabet. Vores
sensommer og efterår har været og er
helt fantastisk – i dag, den 4/11 – skinner solen igen fra en sky fri himmel – helt
forårsagtigt. Her i vintersæsonen er der
stadig aktiviteter i flere af haverne –
mange medlemmer kan simpelthen ikke

lade være at benytte haverne – og Hurra
for det. Glæden ved naturen kan ingen/
intet tage fra os.
INFO OG HUSKERE:
Afbrænding af haveaffald må gøres i
perioden 1/12 2020 til 28/2 2021.
Hækhøjde må max være 180 cm.
Kontortid i foreningen: Åbningen om lørdagen er aflyst i vintersæsonen. Der åbnes dog efter telefonisk aftale via telefon
2085 4350.
Lossepladsen åbner igen om søndagen
fra 1. april 2021
Overnatning i haverne udenfor sæsonen
er ikke tilladt.
Sand og stabilgrus til vejene – Du kan afhente dette fra bunkerne ved boldbanen –
Henter du sand/stabilgrus til privat brug i
haven, gøres afregning herfor til kontoret.
Sæsonen i 2021 starter den 27/3 2021.
Sæsonslut i 2021 bliver den 30/10 2021.
Med tak for 2020, siger vi i bestyrelsen
tak til jer alle for jeres arrangement i vores forening og en særlig tak til de af Jer,
som har ydet en ekstra indsats til/for alles
bedste. Vi ønsker Jer alle en Glædelig Jul,
et Godt Nytår og en hyggelig vintersæson.
Forhåbentligt bliver næste sæson mere
lig tidligere år – forhåbentligt kommer der
en vaccine imod Covid 19, som kan hjælpe.
Venligst Bestyrelsen
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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
Velkommen til alle de nye kolonister i vores kolonihaveforening. Måske kan det
være svært at hitte rede i alle de regler,
som gør sig gældende for netop vores
haveforening. Alle regler står inde på Vasens hjemmeside. Hvis man er usikker på
reglerne kan man kontakte bestyrelsen.
Omkring hvilke hækplante der må plantes
er der tre valgmuligheder. Det er liguster,
Naur eller Avnbøg man kan vælge imellem.
Det er ikke tilladt at plante andre hækplanter. Bestyrelsens krav om, at plante
en ny hæk om til en af de tre tilladte hækplanter skal efterleves. Idet, at det er en
gammel kolonihaveforening er der mange
hække, som er alt for brede. Hækken skal
derfor klippes ind til 25 cm fra hovedstammen på begge sider af stammen.
Når der indkaldes til fællesarbejde er det
ofte rive og skuffejern der vil være brug
for. I sæson 2021 vil der være en del malearbejde. Bestyrelsen har indkøbt maledragter og pensler I får nærmere besked
om dette når der indkaldes til fællesarbejde. hvis man har hæk op til P- plads
eller grøft skal hækken holdes ukrudts fri
i 50 cm ud fra din matrikel. Samtidig skal
man holde halvdelen af vejen ud fra ens
matrikel. Der må gerne være græs i midten af vejen, som skal slås efter behov.
Hvert år bliver der indkøbt sand, som bliver fordelt på P- pladserne. Dette sand
er beregnet til at udbedre vejene for huller. Det skal den enkelte havelejer sørge
for sker efter behov ud for egen matrikel. Sandet er ikke til brug inde i haverne. Som en kolonist sagde, at hvis det er

tilfældet kan de betragtes som tyveri fra
de andre kolonister.
Der er stadig 7 lejere der ikke har afhentet de nye husnumre. Det er nr. 2 – to nr.
5 – nr. 7 nr. 14 nr. 18 og nr. 37. de kan afhentes på kontoret på fællespladsen ved
fællesarbejde eller efter aftale med bestyrelsen. Hvis man ikke ønsker at bruge
det husnummer bestyrelsen har indkøbt,
skal det opbevares i huset. Der gøres
opmærksom på at der skal være synligt
husnummer ved hver matrikel så ambulance, post og andre kan finde den rette
adresse.
Sæson 2020 har været en meget anderledes sæson p.g.a. Covid-19 med rigtig
mange sanktioner for samvær i vores
forening. Vi må håbe at sæson 2021
ikke bliver så begrænset, så vi igen kan
mødes omkring fælles aktiviteter i mere
normale rammer.
Når dette Havenyt udkommer er der
lukket for vandet og vi kan med længsel
vente på næste sæson starter.
Orientering fra Festudvalget. Festudvalget har købt to nye festtelte de gamle
telte var meget nedslidte. Der er samtidig købt nye borde og stole. Det betyder
at der ikke skal lejes borde og stole til
større arrangementer.
Om vi vil det eller ej, nærmere julen sig og
i den anledning vil bestyrelsen og festudvalget ønske Jer alle en god jul samt et
godt Nytår.
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VASEN
Ja det var så denne sæson. En lidt underlig en af slagsen med alt det Corona. Der
er nogle ting som vi havde planlagt som
ikke kunne lade sig gøre.
Vi må håbe det bliver bedre i næste sæson.
Vi fik jo lukket for vandet d. 25. oktober så
nu må vi jo sove hjemme igen og vente på
at sæsonen starter igen.
Det gør den lørdag d. 27. marts 2021.
Vi åbner for vandet og kæderne kl. 11 hvis
vejret tillader det.
Vi har generalforsamling lørdag d. 27.
februar 2021 kl. 13 i fritidscentret.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Så vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår og tak for året som gik.
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Dagsorden for hf/vasens
Generalforsamling lørdag d. 27. feb. 2021
i fritidscentret I Vestergade 15 kl. 13.00
Velkomst:
1 Valg af dirigent/ referent
2. Navneopråb/valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4.	Aflæggelse af regnskab v/kredskasser
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
7. På valg er:
Morten Sørensen
Bitten Christensen
Karin Jensen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.	Valg af delegerede til Repræsentantskabsmøde
10.	Aflæggelse af regnskab for festudvalget
11. Festudvalg vælges
Hilsen bestyrelsen

VENEZUELA
Havesæsonen
Det har været en meget anderledes havesæson i år på grund af alle restriktionerne i forbindelse med samvær. Kioskområdet har været lukket en stor del af
sæsonen, men man har da kunnet samles på pladsen. Der har ikke været nogen
fester, intet loddesalg, ikke noget bål
Skt. Hansaften, intet loppemarked osv.
Heldigvis kunne Vu afholde en lille fest
sidst på sommeren, fordi der blev lempet
lidt på restriktionerne. Der var dejlig mad
og endda levende musik. Vu havde sandelig også sørget for, at det var godt vejr.
Toiletbygning
Der har været problemer med det ene toilet,
der har været åbent. Det stoppede hurtigt
til. Nu har det vist sig, at der heldigvis ikke
har været tale om hærværk, men at der er
en forsnævring på det rør, der fører hen til
tanken. Det vil naturligvis blive ordnet.
Traktor
Haveforeningen har anskaffet sig en traktor, som kan bruges, når der skal ordnes noget, som ikke blot kan klares med en skovl.
Nye naboer
Havemedlemmerne på Baronessevejen
haft nogle nye naboer i år - endda firbenede. Der er tale om køer, der har gået
rundt og plejet området.

Der er i øvrigt anlagt en sti, så det er muligt at gå sig en tur rundt om hele området.
Trailerplads og kiosk
Nu når der er blevet lukket for vandet, vil
arbejdet med at ordne trailerpladsen og
reparere kiosken gå i gang. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vide,
hvor meget der skal laves ved kiosken,
men taget er utæt. Det vides ikke, om det
også er gået ud over træværket under
taget, så det også skal skiftes.
Indlæg Have Nyt
Jeg beklager, at indlægget til forrige
nummer af Have Nyt ikke kom med i bladet. Jeg havde ikke været opmærksom
på, at indlægget skulle indsendes inden
kl. 17.00 på den dag, der var deadline.
Referater
Referater fra bestyrelsesmøder er blevet
hængt op i opslagskassen på pladsen og
lagt ind på hjemmesiden. Nu når haverne er
lukket, bliver de kun lagt ind på hjemmesiden
www. kolonihavenvenezuela.dk. I referaterne
er punkter, der handler om personer, udeladt.
Generalforsamling
Generalforsamlingen næste år bliver d. 20.
februar 2021 i Remisen på Molktesgade.
På bestyrelsens vegne, Vibeke Dalsgård
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VENEZUELA
SKYDEKLUB I VENEZUELA
Lørdag den 12 september mødtes et antal medlemmer i kioskens baglokale med
formål at få opstartet en skydeklub med
luftgevær i kolonien. Ideen til klubben
kommer fra Niels Melin, Bådevænget.
Der blev nedsat et skydeudvalg/ klubråd
som skal sørge for at klubben får en god
opstart og derudover skal de stå for det
enkelte arrangement, indkøb af skiver/
hagl o.l.. Klubrådet sørger også for sikker opbevaring af geværer + selvfølgelig
vedligeholdelse.
Til klubudvalget/klubrådet blev efterfølgende valgt: Randi Elisa Christiansen –
Niels Melin - Inge Thomasen – Pia Hansen
og Karsten Lindgaard.
Det blev vedtaget at man fra april 2021
skulle starte klubben. Klubben er for medlemmer i haveforeningen + personer som
på en eller anden måde har tilknytning til
foreningen, f.eks. gennem familie. Opstarten sker lørdag den 3 april 2021 kl. 10.00
på festpladsen bag kiosken. Efterfølgende skydes der hver anden lørdag. Klubben
råder i øjeblikket over 3 stk. luftgeværer
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– selvfølgelig alle lovlige 4,5 kaliber – men
har man selv et lovligt gevær er man velkommen til at medbringe dette.
Der vil i løbet af sæsonen blive etableret
konkurrencer og andet godt i klubben. Men
et af formålene er selvfølgelig også at prøve at skaffe et fællesskab og sammenhold,
så vi håber der er mange der vil deltage.
Kontingent bliver 50 – kr. Om måneden i
sæsonen og har man en gæst med som vil
prøve at skyde koster det 20 – kr. pr. Gang.
Kontingentet skal bl.a. bruges til indkøb af
hagl, skiver o.a. og måske til en lille fest på
et tidspunkt, f.eks. Midtvejsfest og Sæsonafslutning.
Som skrevet er der adgang for alle som har
en tilknytning til Venezuela, så mød op og
vær med til at få skabt en velfungerende
klub og en klub hvor vi kan hygge i godt
selskab., Vi skal nok huske at sætte en ”
husker” i Havenyt i marts 2021, men nu
ved du hvad du bl.a. skal lave om lørdagen i
sæson 2021. Vi glæder os til at se dig.
På vegne af udvalget
Randi E. Christiansen

VENEZUELA
URO I HAVEFORENINGEN
I løbet af sæson 2020 har der været en
hel del uro i Venezuela, en uro vi aldrig
har oplevet før. Der har været 4 ”sager”
mod medlemmer af forskellig karakter.
Først var der afspærringen af kiosk-området som var helt forkert. Når man læste
myndighedernes opfordringer blev der
afspærret alt for meget område. Vi kunne
sagtens have været en del medlemmer
med den rigtige afstand på terrassen ved
kiosken. Men alt omkring kiosken blev afspærret så vi kun kunne være på pladsen
syd for kiosken. Og det kun når det ikke
var regnvejr. Ved regnvejr kunne vi kun gå
hjem eller andre steder hen og så havde
VU intet salg men kunne kun sidde og
kigge ud ad vinduet i flere timer.
Der var et forslag fra et medlem til at løse
op på sagen, men det blev pure afvist
med en tegning på Facebook af en mand
med en finger et vist sted. Bestyrelsen –
som da kun bestod af formanden - mente åbenbart ikke at medlemmerne var
voksne nok til tænke selv. Afspærringen
blev foretaget af et oprettet forretningsudvalg på 3 hvor det dog kun var formanden der kunne afgøre tingene. De 2
andre som formanden selv valgte var kun
sparringspartnere og kunne ikke deltage
i nogen form for afgørelser eller bestemmelser i sagen. Dette ifølge juristen ved
kolonihaveforbundet Ditte Jensen.
Det skal også lige nævnes at der var et
interview i Randers Amts avis med et
medlem hvor der stod at kiosken var lukket helt ned. Der plejer at komme man-

ge kunder inde fra byen for at købe VU,s
gode mad, disse blev selvfølgelig væk da
kiosken jo var lukket. Kunne man ikke
have korrigeret dette overfor avisen.
Senere kom en sag om en traktor som
haveforeningen havde solgt til et medlem. Traktoren blev betalt med den forlangte pris. Den blev solgt fordi Jesper fik
ondt i ryggen når han kørte med den.
Traktoren var for stiv. Køberen istandsatte traktoren og den fik ny, flot maling.
Og så kunne Jesper pludselig godt køre
på traktoren. Køberen ville gerne stille traktoren til rådighed for foreningen
med ham selv som fører. Rimeligt nok.
Der blev en del skriverier o.a. om den famøse traktor, bl.a. blev der skrevet hvis
køber på et tidspunkt ikke længere havde
have i Venezuela, skulle traktoren overgå
til foreningen til evig eje ?????? I sidste
brev fik køber besked på at man i haveforeningen ikke måtte henstille uindregistrerede køretøjer og traktoren er nu ude
af foreningsområdet.
Stor er så forbavselsen når man hører at
foreningen indkøbt en gammel traktor og
at den er henstillet på området bagest
i kolonien. Den er IKKE indregistreret.
Hvordan kan det hænge sammen ???
Det skal også nævnes at bestyrelsen har
fyret vores kioskbestyrer VU. Det kan de
gøre,men det er en katastrofe set i medlemmernes øjne. Jytte Lindenfeldt havde
et indlæg på facebook hvor hun udtrykte sin vrede over fyringen og det indlæg
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TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
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86 42 38
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www.vorupgruppen.dk
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www.vorupgruppen.dk

VENEZUELA
blev fulgt op af mange medlemmer som
også udtrykte deres mening om fyringen.
Tænk på afspærringen i marts hvor der
ikke var handlende ved Vu. Det indrømmes at VU har begået fejl angående åbningstider, men da ikke nok til en fyring.
Igen forkert beslutning fra bestyrelsen
efter medlemmernes mening.
Sidste sag som også skal nævnes er en
givet karantæne, givet til et medlem for
urinering i området uden for pissoiret.
Det må man ikke, men henset til at der
var vand og mudder på gulvet på pissoiret
og en møgbeskidt pissekumme der stinker af h… til, valgte medlemmet at urinere bag kiosken. Det blev set af et bestyrelsesmedlem som råbte ham an at det
må man ikke. Medlemmet hører dårligt
hvorfor bestyrelsesmedlemmet opgav,
men foretog en anmeldelse til den øvrige bestyrelse. Det må man selvfølgelig
ikke, men havde bestyrelsesmedlemmet
nu sagt til medlemmet at det måtte man
man ikke havde det nok berettiget en advarsel. I stedet blev medlemmet i dømt
en delt karantæne på 6 måneder, hvoraf de 2 er overstået. I de 6 måneder må
medlemmet ikke komme i kiosken. Men
karantænen gælder efter bestyrelsens
mening ikke i vintermånederne, hvilket
betyder at den for nuværende er sat på
pause, men når kiosken åbner i 2021 må
medlemmet ikke komme i kioskområdet
de første 4 måneder. Ufattelig kluntet
afgørelse. I 2018 blev et medlem i dømt
12 måneders karantæne for en anden
forseelse, men her talte vintermåneder-

ne med i karantænen så den kun varede
de 12 måneder.
Og med hensyn til urinering uden for
pissoiret: Vores bålmand benytter bålpladsen til samme gøremål, der er ingen
karantæne selvom det er uden for pissoiret, her kan man se hele pladsen fra
alle sider og her kommer også børn og
voksne. Det var angivet i karantænen til
urinering bag kiosken at her kom andre
medlemmer og børn. Men er det ikke det
samme på bålpladsen ?
Er der forskel på bestyrelsesmedlemmer
og os almindelige medlemmer, Tjaaaa, ??
Rigtig mange der har en mening om disse sager, men bestyrelsen har altså valgt
at træffe afgørelser uden egentlig dialog
med de berørte, i hvert fald ikke en positiv dialog. Det kan da altid betale sig at
ADMINISTRERE i samarbejde med medlemmerne med en positiv dialog hvis en
sådan er nødvendig. En sag ikke bare kan,
men SKAL ses fra to sider. En bestyrelse
er vel også valgt til at ADMINISTRERE foreningen ikke at REGERE over foreningen.
Bestyrelsen mener at disse sager er personsager som ikke må offentliggøres,
det er de ikke mere nu hvor de berørte
selv har udtalt sig offentlig om sagerne
for at få en forklaring frem som de har
oplevet dem, derfor skriver vi om dem.
Der er meget mere usagt i disse sager,
der er ikke plads til det hele. Det er hel-
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VENEZUELA
ler ikke noget man normalt oplyser om
igennem dette blad, men vi gør det for
at ALLE medlemmer får oplysninger om
sagerne og behandlingen af dem. Det er
vel en bestyrelses fornemste opgave at
i samarbejde med medlemmerne skabe
fællesskab og sammenhold i hele haveforeningen så godt det nu kan lade sig
gøre, også i disse Coronatider. Det er da
vores alle sammens haveforening.
Dette er måske nok lidt hårde skrevne
ord, men vi håber bestyrelsen modtager
dem i en positiv ånd, så man kan rette op
på det uretfærdige i sagerne. Der går aldrig skår af/i en nogen ved at indrømme
at man har fejlet, tvært imod. Og det er
da menneskeligt at fejle.
På vegne af mange medlemmer i H/F
Venezuela Gunnar, Baronessevejen 13.
VERDENS VÆRSTE LOV, JANTELOVEN
Den har i alt 11 bud, skrevet af forfatteren Aksel Sandemose i 1933.
1. Du skal ikke tro du er noget
2.	Du skal ikke tro du er lige så meget
som os
3. Du skal ikke tro du er klogere end os.
4.	Du skal ikke bilde dig ind du er bedre
end os.
5. Du skal ikke tro du ved mere end os..
6. Du skal ikke tro at du er mere end os.
7. Du skal ikke tro at du duer til noget.
8. Du skal ikke le ad os.
9.	Du skal ikke tro at nogen bryder sig
om dig.
10.	Du skal ikke tro du kan lære os noget,
vi gør det meget bedre end dig.
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11.	Du tror måske ikke at jeg ved noget
om dig) Som Sandemose skriver:
Janteloven får forhåbentlig os alle
til at reflektere over den måde vi behandler hinanden på.
DEN ALTERNATIVE OG POSITIVE JANTELOV – HURRA FOR DEN
1. Du skal vide at du er noget.
2.	Du skal vide at du er lige så meget
som os.
3.	Du skal vide at du er lige så klog som
os.
4.	Du skal vide at du er lige så god som
os.
5.	Du skal vide at du ved mere end os, og
vi vil meget gerne lytte til dig.
6. Du skal vide at du er mere end os.
7. Du skal vide at du duer til noget.
8.	Du skal vide at vi også bryder os om
dig.
9. Du skal vide at du kan lære os meget.
10.	Du skal vide at med ærlighed når man
længst.
Forfatteren til denne positive lov er
ukendt, men det gør den efter min mening ikke ringere. Det er nok den man bør
bruge. Nogle vil måske mene at det her
er noget højtravende sludder, men er det
nu det ?
Jeg vil mene at det passer godt sammen
med et andet indlæg her i bladet. Men
uanset er jeg glad for at jeg stadig har
min have her i Venezuela. God jul til alle.
Gunnar, Baronessevejen 13, H/F
Venezuela

VORUPKÆRPARKEN
Velkommen
Vi er glade for igen at kunne byde nye havelejere velkommen til Vorupkærparken.
Som ny er der ofte en masse spørgsmål,
der trænger sig på, se nederst under
henvendelse til bestyrelsen.
Fremtidige arrangementer
Ingen planlagte endnu (afhængig af
Corona situationen, ved aflysning udsendes mail samt opslag på tavlen ved
Smut-ind). Følg hjemmesiden og opslagstavlen så du ikke går glip af et godt
arrangement.
Fælles arbejdslørdage
Det flotte resultat af flere arbejdslørdage
hvor der blev knoklet, dygtige kolonister
har endnu engang lavet et flot stykke arbejde, som vi nu alle kan glæde os over.
En stor tak til de mange kolonister, som
fik det til at lykkedes.
Solsikke/græskar konkurrence

Der var 3 tilmeldte i år til vores solsikkekonkurrence. Der var tæt løb, men Bertram, Fjordvang 25, vandt. Solsikken så
ikke ud til at blive så høj, men Bertram
har nok givet den lidt ekstra gødning, da
den i løbet af ingen tid voksede sig stor. I

skrivende stund er den kommet i blomst
og den er vist også blevet lidt højere siden den blev målt. Tillykke til Bertram
med et gavekort til Randers Cityforening.
Arne, Timiankæret 15, har som altid et
tungt og stort græskar. I år vejede det 25
kg. Måske vi skal lure ham kunsten, for at
få et græskar i samme størrelse og ikke
kun nogen mini på 12 kg. Tillykke til Arne
med et gavekort til XL-Byg.
Præmieoverrækkelse

Generalforsamling 6. februar 2021
Sted/tidspunkt: Der kommer nærmere
besked på mail.
Dagsorden
1. Ved ankomst registreres de deltagende haver.
2. Velkomst
3. Valg af dirigent
4. N
 edsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. F
 remlæggelse af årsregnskab 2020
7. Indkomne forslag
8. V
 alg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. 
Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde
11. Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: vorupkaerparksensformand@gmail.com
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VORUPKÆRPARKEN
Kollektiv forsikring Vigtig!
Kære havelejere med en kollektiv forsikring ved Alm. Brand. Jeg er ved en tilfældig samtale blevet opmærksom på, at i
tilfælde af at dit kolonihavehus brænder
og du ikke har en fyldestgørende tegning med en oversigt over bygninger på
din lejede grund, liggende i arkivet ved
Østjyllands Kreds, Vestergade 48, er
det begrænset hvad Alm. Brand dække
af brandskade. For din egen skyld vil jeg
foreslå, at du får lavet en grundplan over
dit havelod med de bygninger og terrasser, der er i din kolonihave. Skriv din haveadresse samt dato/år på tegningen og
få den afleveret til Østjyllands Kreds.

Afslutning på sæsonen
Søndag den 25. oktober kl. 11.00
Sæsonen sluttede for i år, der blev lukket for vandet til kolonihaverne, toiletterne og Smut-ind, skraldespande blev
rengjorte, cylindere på fællestoiletterne
blev skiftet og der blev frostsikret med
isoleringsmåtter.
Som afslutning på sæsonen fik de fremmødte en øl eller vand, her blev præmieoverrækkelsen til de to vindere af græskar/ solsikke konkurrencen samtidigt
afholdt. Så nu er det bare at vente på at
foråret kommer og vi igen kan nyde vores
dejlige kolonihaver.
Sæson 2021
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.
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

Det viser sig flere gange, at de tegninger som Østjyllands Kreds har i sit arkiv,
(især af ældre huse) ikke altid stemmer
overens med virkeligheden, når en kolonihave skal vurderes. Du er selv ansvarlig
for, at Østjyllands Kreds har de oplysninger, der er nødvendig, hvis du er så uheldig, at huset brænder.
Med venlig hilsen Bodil Høgstrup
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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 vinter og vi glæder os
til at se jer igen til sæsonstart.
Venlig hilsen Bestyrelsen

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

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
Erling Skovrider - U
Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com
Tryk: BUCHS A/S

ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

