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KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

Nr. 6 - 30/06 1. august 2021

Nr. 7 - 04/08 1. sept. 2021

Nr. 8 - 03/11 1. dec 2021

Indlevering senest kl. 17.00

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD, OPDATE-
RET JANUAR 2021
I følge ny affaldsbekendtgørelse fra ja-
nuar 2021 er det ikke længere tilladt at 
afbrænde haveaffald fra december til 
marts måned og selvfølgelig heller ikke 
resten af året. 

Haveaffald skal så vidt det er muligt 
komposteres på egen grund. Har man 
ikke mulighed for dette kan haveaffald 
afleveres på en af Randers kommunes 
genbrugspladser.

Det er stadig tilladt at brænde rent, tørt 
træ på et lille bålsted i haven, bålstedet 
må ikke overstige en størrelse på 80 
cm. i diameter. Afbrænding på bålstedet 
må ikke være til gene for omgivelserne 
og der skal tages hensyn til vind og af-
standskrav. Disse kan findes på Randers 
kommunes hjemmeside, Teknik & Miljø 
eller miljoe@randers.dk.

Der må stadig brændes rent tørt træ på 
Sct. Hansbål den 23 juni.

Ved rent,tørt træ forståes at det ikke må 
være malet, imprægneret m.v. 

Husk så lige:
Når du køber søm, skruer, maling, træ o.L: 
så støt vores annoncører, de støtter os.

Venlig hilsen, kredsbestyrelsen

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til kredskontoret senest 2 uger ef-
ter ændring, meget gerne før. Skriv fra 
hvilken dato ændringen gælder og oplys 
i hvilken haveforening du er medlem. Du 
skal også oplyse vejnavn og havenum-
mer i foreningen.

Du kan vælge at sende det på mail til 
koloniranders@mail.dk eller du kan læg-
ge en seddel med oplysningerne i vores 
postkasse, Vestegade 48.

Fjordglimt, Hadsund melder ændringerne 
til egen bestyrelse som så videresender til 
kredskontoret.

Melder du ikke ændringerne senest oven-
nævnte frist skal du betale et gebyr på 
150.00 kr. Beløbet påføres næste op-
krævning af haveleje. 
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FØLGENDE HAVER HAR FÅET PRÆMIE 2020

Vorupkær:
 – Niels Kærsgård
 – Birthe Hovmand
 – Poul Gyldenskjold
 – Indira Havkic
 – Vagn & Ida Larsen
 – Jiarpha Jakobsen

Romalt:
 – Ulla & Ann Lene Press
 – John Henriksen & Lis Pedersen
 – Iben Arnholm
 – Lene Smed
 – Marie Hansen
 – Ole & Mona Andersen
 – Karen Pawalszyk
 – Gerda Jensen

Hadsund:
 – Bent Bonde 
 – Else M. Nielsen
 – Esther Abilgaard
 – Lotte Larsen
 – Carl Pedersen

Bjergbyparken:
 – Ina Schibler
 – Henrik Munthe
 – Refik Sadeijl
 – Martin Degn
 – Pia Therkilsen
 – Asger Brunn
 – Flemming Eskildsen

Vasen:
 – Grethe & Ole Nielsen
 – Nihad Cipic
 – Emmy Søndergaard
 – Finn Jensen
 – Åse Nielsen

Venezuela:
 – Arhisad Mahnkic
 – Carsten Pedersen
 – Jesper Jensen
 – Vu Van Lam
 – Gitte Jensen & Mahoud Nove 
 – Jan Christiansen

Dronningborg:
 – Peter Pedersen
 – Tov Jensen
 – Kirsten Bagge
 – Kirsten Bagge

Ulvehøj:
 – Chikita Jakobsen
 – Birgitte Pedersen
 – Mary Odde
 – Hahn Thi



4 | HAVE NYT

BJERGBYPARKEN

Vi er nu i fuld gang. Det første fællesarbejde 
er afholdt, dog med noget sløjt fremmøde.
Vi må desværre igen igen henstille til, at 
fartbegrænsningen på 20 km/t overhol-
des i hele parken. Vi er desværre også 
igen igen nødt til at gøre opmærksom på, 
at der ikke må parkeres på vejene. 

I skrivende stund holder vi ved, at der af-
holdes generalforsamling lørdag d. 12 juni 
kl 13:00 oppe ved gården. Der skal bæres 
mundbind under hele generalforsamlin-
gen. Efter generalforsamlingen vil der 
være lidt mad, øl og vand. Under spisnin-
gen vil det selvfølgelig være tilladt, at tage 
mundbindene af.

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

8. Valg af formand. Mariann genopstiller
9  Valg af bestyrelsesmedlem. KB gen-

opstiller ikke.
10. Valg af suppleanter.
11.  Fremlæggelse af festudvalgets regn-

skab.
12. Valg af festudvalg
13.  Valg af kredsdelegerede og supple-

anter.

Bestyrelsen er blevet spurgt om mø-
destedet må åbnes. Da det går under 
samme regler som cafeer, er svaret nej! 
Vi håber selvfølgelig, at vi kan åbne op 
henover sommeren.

Da der i skrivende stund endnu ikke er åb-
net op for, at forsamlingsloftet er hævet, 
skal vi bede jer følge med på Bjergbypar-
kens hjemmeside og i kassen, hvor I vil 
blive opdateret med alle nyheder – også 
om generalforsamlingens afholdelse.

Mange varme hilsner
fra bestyrelsen og Mariann

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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DRONNINGBORGPARKEN

Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver som nævnt i 
sidste nr. af Havenyt, lørdag 19/6, kl. 14, i 
eller ved Hyggekrogen. 

Dagsorden
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 bestyrelsesmedlem-

mer (Kitty Petersen, Lene Ju-
stesen, Lene Røjkjær) Kitty og 
Lene J modtager genvalg. Lene 
R modtager ikke genvalg.

Pkt. 8.  Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen.

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 kredsre-

præsentantskabsmøde.
Pkt. 12. Eventuelt.

Da Lene Røjkjær ønsker at træde ud af 
bestyrelsen, er der en ledig plads.
Hvis du ønsker at blive opstillet, så giv be-
sked til formanden.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen 
i hænde senest 5. juni 2021.
Du kan lægge dem i brevkassen ved op-
slagsskabet eller sende en e-mail til 
spn@youmail.dk. 

Sommerfest
Vi ved ikke i skrivende stund (5/5) om der 
bliver nogen sommerfest.
Hold øje med opslagsskabet!

Havevandringer
1. havevandring bliver lørdag 3/7, kl. 14.

Vi ser først og fremmest på vejstykket 
uden for haven.
Husk at det går ud til midten af vejen.

Vi går ikke ind i haven; men vi bedømmer 
det vi kan se udefra.
Vi gør lige opmærksom på, at haven nor-
malt skal se rimelig pæn ud.
(Se ordensregler punkt 1)

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Steen Nielsen
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VASEN

Det er dejligt at se, den energi der er 
rundt om i haverne. Nu venter vi bare på 
at varmegraderne stiger, så der kan sås 
og vi kan få planter i drivhusene.

Bestyrelsen ser frem til, at forsamlings-
loftet bliver hævet så der kan planlæg-
ges fællesarbejdsdage, samt at der kan 
komme dato på, for generalforsamling. 
Når der kan sættes dato for de to ar-
rangementer vil det blive slået op på op-
slagstavlerne og på Vasens hjemmeside.
Bestyrelsen vil i løbet af sommeren gå 
haverunder for b.la. at se om hækkene 
er fri for ukrudt og om haverne fremstår 
efter de forskrifter som alle har skrevet 
under på. Hvis bestyrelsen vurderer at 
der er plads til forbedringer vil det blive 
påtalt til havelejerne med en frist på 14 
dage til at rette op på det påtalte.

Der køres alt for stærkt i vores koloni, 
både på Vasen (vejen) og på de mindre 
veje. Der er kommet mange nye kolo-
nister med små børn som gerne skulle 
kunne gå sikkert rundt på vejene. Så slip 
speederen og se Jer godt for når I kører 
rundt i kolonien.

Lige en påmindelse om at det står alle 
frit for at skrive indlæg til HaveNyt. Det 
kunne være spændende at høre fra nye 
havelejere om hvordan de trives med 
kolonihavelivet. Det kunne også være in-
teressant at høre om hvad de små veje 
gør for at styrke sammenholdet på vejen. 
kom nu frisk. den næste deadline er d. 
30. juni. Indlægget skal sendes på mail til 
"koloniranders@mail.dk ". 

Der er ikke i Vasen noget krav om at der 
skal være en postkasse/rør ved havelå-
gen. Der er af og til et behov for at give 
havelejerne en besked, så det ville være 
lidt lettere for bestyrelsen at aflevere en 
besked hvis der var et sted at aflevere 
beskeden, hvis der ikke er nogen i haven.

Vi har desværre ikke et festudvalg lige 
nu. Når der kan afholdes generalforsam-
ling er der mulighed for at nogle interes-
serede kan melde sig, så vi igen kan få 
samlet et festudvalg.

Angående loddesalg er der ikke nogen til 
at strukturere salget. Tror der er nogen 
der savner at købe lodder ( lige til orien-
tering til nye kolonister). Festudvalget 
har gennem mange år solgt lodder hver 
søndag i sommersæsonen. Der kan vin-
des fra 5 kr. og op til 1000 kr. på et lod. 
Overskuddet går til de aktiviteter som 
festudvalget har arrangeret samt til fla-
skegas og service. Hvis der er nogen der 
har lyst til at gå med lodder en søndag 
det tager ca. 2 timer så kan I kontakte 
Karin på tlf. 22 81 52 05.



Vi har booket Remisen til afholdelse af 
generalforsamling lørdag den 7. august 
2021 kl. 13.

Vi håber det til den tid bliver muligt af 
forsamles, alternativt kan vi henstille 
til at man kun møder 1 medlem op fra 
hver have. 

På bestyrelsens vegne 
Helle

Start eller lille 
projekt? 

- vi har det,
du lige star
og mangler!

00 
BREJNHOL T RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l) 
TLF 8640 1388 

MAN-FRE 5:30-17:30 
L(l)R-SØN Lukket 
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VENEZUELAVASEN

Vores opslagstavler har fået en make-
over så opslagene fremstår mere over-
skueligt. Der må IKKE klistres opslag på 
ruderne. Hvis du har noget du gerne vil 
have sat op på opslagstavlen skal det 
lægges i postkassen v/ kontoret på fæl-
lespladsen og efterfølgende sms til Karin 
på tlf. 22 81 52 05. Ellers kan du slå det 
op på Vasens facebook side.

Bestyrelsen ønsker Jer alle en rigtig god 
sommer og ser frem til at vi går en mere 
normal sommer i møde med socialt sam-
vær på fællespladsen.

På bestyrelsens vegne 
Karin



Velkommen 
Vi er glade for igen, at byde 
nye havelejere velkommen til 
Vorupkærparken.

Sommeren er på vej og vi skal huske at 
tage hensyn til hinanden
Der er nu en del aktivitet i de fleste haver, 
vejret har været noget blandet med kulde, 
regn og blæst, men dejlige dage med sol 
har vi da også haft.  
Vi skal huske hinanden på, at alle trafi-

kanter i bil og på 
cykel skal sæt-
te farten ned. Vi 
skal vise hensyn 
til børn og gåen-
de i øvrigt og stø-
vet pga. grusve-
jen, da dette kan 

være meget generende for de havelejere, 
der har have der støder op til vejen.

Fællesarrangementer
Onsdag den 23. juni 2021 Sct. Hans
Alle er velkommen kl. 17.00, hvor grillen er 
tændt og klar til brug.

Alle der har lyst til at deltage i fælles 
spisning med andre fra foreningen, skal 
blot møde op ved "Smut-Ind", på hjørnet 
af Chilikæret og Dildkæret med sit med-
bragte kød/pølser og andet tilbehør Der 
kan købes øl og vand hos bestyrelsen.

Husk fælles arbejdslørdage 
Kalenderen kan ses på opslagstavlen 
ved Smut-ind og på hjemmesiden (klik 
på nedenstående link)
https://usercontent.one/wp/www.vorup-
kaerparken.dk/wp-content/uploads/Ar-
bejdsloerdage-2021.pdf. 
 

8 | HAVE NYT

VORUPKÆRPARKEN



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

Skemaer
Ansøgning om salg af have, byggeansøg-
ning, leje af smut ind, tilmeldelse til kol-
lektiv forsikring kan afhentes i kontoret 
ved arbejdslørdage eller henvendelse til 
bestyrelsen.

I ønskes alle en god sæson og vi håber at 
alle kommer godt igennem Coronakrisen.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Østervold 18  |  8900 Randers C  |  randers@al-bank.dk

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere personlige 
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.

S E  M E R E  PÅ  A L- B A N K . D K

Voxm
eter 2

0
2

1
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VORUPKÆRPARKEN



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. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Venezuela: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: bestyrelsenvenezuela@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
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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.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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:  
Kai Søe Gade, tlf.: 23 71 06 85
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B 
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U

Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk:
BUCHS A/S
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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



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


