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Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

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

Nr. 8 - 03/11 1. dec 2021

Indlevering senest kl. 17.00

I et referat fra høringssvarene - som 
kredsen har modtaget - skriver kommu-
nen: 19 personer ønsker at hæve den ma-
ximalt tilladte størrelse på kolonihavehu-
se i kommunen fra de nuværende 40 M2 til 
50 M2 samt hæve den procentvise bebyg-
gelse til 15 %. ( Nuværende procentdel er 
10 % ). Ønsket begrundes med at flere og 
flere børnefamilier køber kolonihavehuse.

De ønsker at overnatte i sommerhalvåret 
og udtrykker at 40 M2 er for lidt plads.

FORVALTNINGENS BEMÆRKNING
Kolonihaver er reguleret både gennem 
kommune- og lokalplaner, men har også 
deres egen lov, KOLONIHAVELOVEN. For-
målet med loven er at sikre at koloniha-
veområder fortsat kan være en væsentlig 
del af bybefolkningens mulighed for re-
kreation og beskæftigelse i fritiden. Med 
loven ønsker man at fastholde koloniha-
verne i bymiljøet, at integrere dem i byens 
grønne træk i samspil med byens andre 
friluftsaktiviteter og at bidrage til at kva-
lificere livet i byen, også for den lavere 
lønnede del befolkningen.

Lovens formål er at sikre kolonihavernes 
sociale, kulturelle, rekreative og miljø-
mæssige værdier, hvilket indikerer at et af 
kolonihavens primære funktioner er selve 
haven. Det fremgår af koloni - havelovens 
ordlyd, at der ved en kolonihave skal for-
ståes et havelod i et kolonihaveområde, 
samt at kolonihaveområder kun må place-
res i byzone eller landzone og dermed ikke 
i et sommerhusområde, (sommerhuse 

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til kredskontoret senest 2 uger efter 
ændring, meget gerne før. Skriv fra hvil-
ken dato ændringen gælder og oplys i hvil-
ken 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 lægge en seddel med oplysninger-
ne i vores postkasse, Vestergade 48.

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

Melder du ikke ændringerne inden oven-
nævnte frist skal du betale et gebyr på 
150.00 kr. Beløbet påføres næste op-
krævning for haveleje.

KOMMUNEPLAN 2021
Som alle ved var der indsendt et forslag til 
komuneplanen. Forslaget gik ud på at an-
søge Randes kommune om at få lov til at 
hæve byggestørrelsen på kolonihavehuse 
fra 40 M2. Til 50 M2. Her er byrådets afgø-
relse på ansøgningen.
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anvendes til ferie- og fritidsformål af en 
anden karakter end kolonihaveområder).   

Det er forvaltningens vurdering, at hvis 
der tillades større huse til decideret over-
natning i sommer - perioder vil områder-
ne skifte karakter til noget der mere ligner 
sommerhuse/sommerhusområder, og 
dette er ikke foreneligt med udpegningen 
til kolonihaveområde hvor der er lagt vægt 
på haven. 

I forbindelse med kommuneplan 21 er der 
endvidere udpeget en række kolonihave-
områder til kulturmiljøer for yderligere at 
sætte fokus på kolonihavens funktion og 
karakter.

INDSTILLING
Forvaltningen anbefaler at høringssvaret 
ikke imødekommes.
Referat slut.

Og det er så det byrådet har rettet sig 
efter og derfor givet afslaget på ansøg-
ningen. Så det må vi jo rette os efter, 
uanset man er enig med byrådet eller ej. 
Afslaget svarer til forveksling til det afslag 
som kredsen fik i 2009. Behandlingen af 
høringssvarene kan ses på kommunens 
hjemmeside.

Venlig hilsen til alle
Kredsbestyrelsen 



4 | HAVE NYT

BJERGBYPARKEN

Generalforsamling lørdag d. 12 juni 2021
klokken 13:00 i teltet ved kiosken

Dagsorden:

1. Velkomst
Mariann byder velkommen og der holdes 
1 minuts stilhed. 
Bjergbysangen synges.

2. Valg af dirigent og referent
Kredsformand Per Sørensen valg som 
dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de deltagende
Porrevej: 91-73-57-55-1-27-8-10-20-
75-45-16
Stenagergårdsvej: 9B-9
Dildvej: 23-31-5-35-3-7-17-16-15-30-13
Kørvelvej: 12-5-10-14-9-17
Sellerivej: 28-31-29-23-8
Persillevej: 13-11-21-12-3-15
Timianvej: 25-8-11-32-36-38-13-50-10
I alt 51 stemmeberettigede. 

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Erik Henriksen, Lone Stork, Jakob Matz

5. Formandens beretning
Velkommen til generalforsamlingen der i 
år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Det-
te har længe været et ønske fra min side. 
Da jeg har troet, at flere ville møde op, når 
man var herude i forvejen.

Jeg skal bede folk blive siddende under 
hele generalforsamlingen, og helst behol-
de mundbind på.

Jeg skal lige nævne, at beretningen ude-
lukkende drejer sig om 2020, selvom vi er 
så langt henne i 2021. 

Året 2020 blev et år vi sent vil glemme.

Vi startede året med af få lavet terrasse 
og udvidet p-pladsen heroppe ved gården, 
også vejene fik et ordentlig tur.

Som altid glædede vi os til vandåbning. 
D. 11. marts lukkede landet ned, så vores 
vanlige morgenkaffe ved vandåbning måt-
te aflyses. Vi fik dog åbnet for vandet som 
planlagt, uden alvorlige vandskader. Tak til 
jer der er så søde, at hjælpe bestyrelsen 
med at gå rundt og tjekke, at der ikke er en 
masse vand der løber.

Vi måtte desværre holde Mødestedet, 
toiletter og kontor lukket pga. restrikti-
oner. Som vedtaget i 2019 er det stadig 
festudvalget der står for Mødestedet. 
Kalle står for den daglige drift. Vi ved, 
at der var en lille flok herude, som syn-
tes, at vi skulle ignorere restriktioner og 
lade mødestedet være åbnet. Det var dog 
en beslutning som FU og bestyrelse traf 
i fællesskab, og ja, man kan jo diskuterer 
om vores fortolkning, af de udsendte re-
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striktioner var korrekte. Men vi mener nu, 
at vi gjorde det rigtige. For formålet har 
hele tiden været, at passe på hinanden og 
os selv, og ikke for at generer nogle.
 
Det var selvfølgelig også hårdt for Vu, og for 
at hjælpe ham besluttede en enig bestyrel-
se, at eftergive hans forpagtningsafgift.

Også festudvalget besluttede, at sætte alt 
på standby. Ingen havde vel troet, at det 
stort set skulle vare hele 2020. 

Vi måtte desværre også aflyse vores ju-
bilæumsfest – men både bestyrelse og 
festudvalg var enige om, at var det det 
værste vi skulle komme ud for, klarede vi 
nok alle det. Vi har besluttet, at jubilæ-
umsfesten afholdes i 2022.

Der kom i 2019 et krav om, at vi alle skulle 
have en brandforsikring. De fleste kom op 
og viste deres police. For ikke at skulle det 
hvert år, har kredsen lavet en ”kontrakt” 
hvor på man underskriver på tro og love, at 
man har en brandforsikring. Dette gælder 
så til den dag man sælger.

Vi gentog igen succesen med container 
2 gange årligt. Igen i 2020 blev de virkelig 
fyldt, og vi gentager igen i 2021.

Ved vores fællesarbejder fik vi ikke lavet 
hvad vi havde planlagt, da vi ikke kunne 

arbejde tæt sammen. Vi aflyste også de 2 
første fællesarbejder pga. restriktioner-
ne. Desværre må vi også sige, at det bliver 
mere og mere sløjt med fremmøderne til 
fællesarbejde. Derfor har bestyrelsen be-
sluttet, at fremsætte forslag om, at hæve 
boden fra 500,- kr. til 1.000,- kr. med den 
begrundelse, at skulle vi have entreprenø-
rer til at forestår arbejdet, vil det blive en 
betydelig haveleje stigning til alle. Fælles-
arbejde er sølle 3 timers arbejde til alle på 
en HEL sæson. Det er faktisk ganske hyg-
geligt, da man også får talt med andre fra 
kolonien.

Der blev virkelig solgt mange haver her-
ude, faktisk var det lige før vi ikke kunne 
følge med på kredsen. Vi er ikke i tvivl om, 
at coronaen har en del af skylden. Men vi 
håber at alle I nye opdager, at det er gan-
ske hyggeligt, at have en kolonihave, og 
hvis man har lyst kan være en del af fæl-
lesskabet.

Også mange brugte sommeren på at reno-
verer og bygge. Det er fantastisk dejligt, at 
opleve en masse aktivitet rundt i parken.
Vi kunne nok have brugt en bedre sommer. 
Foråret startede fint, men da vi nåede til 
feriemåneden blev det et trist vejr.

Det mere alvorlige er, når vi går havevan-
dring og må give gule kort og bod til de 
sædvanlige havelejere. Vi skal pointer, at 
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man skal holde sin hæk og parkerings-
plads fri for ukrudt. Derudover skal man 
lappe huller på ½ af vejbanen – dette 
gælder også dem der bor på Porrevej og 
Stenagergårdsvej. Også sin have er man 
forpligtiget til at holde. Bestyrelsen er i sin 
ret til, at indkalde havelejer med havekon-
sulent, hvis vi syntes at haven er meget 
misligholdt.

Portalen skulle males, og det blev gjort af 
nogle havelejere. Men det var med hjertet 
i halsen, for det viste sig, at portalen stort 
set kun blev holdt sammen af gammel 
maling. Den var simpelthen pilrådden. Vi 
besluttede os derfor, at den skulle pilles 
ned i 2021, og at vi ikke ville ofre penge på 
en ny, da den jo ingen formål har. Skiltet 
skal så i stedet sættes ud til Mariagervej.

Igen i 2020 blev der udtaget 10 haver til 
præmie. Desværre kunne vi pga. restrik-
tioner ikke afholde vores præmieudde-
ling i fritidscentret. Så folk blev indkaldt 
til præmieuddeling på Kredsen. Som det 
plejer at være, vil det være de havelejere 
der fik præmie sidste år, der skal udtage 
haver til havekonsulenten i år. Man vil få 
nærmere besked

Stadig rigtig mange har fået nedgravet 
tank. Harder sender tilladelserne til Kred-
sen. Men alle der har fået nedgravet tank, 
skal sikre sig, at tilladelserne ligger på je-
res sag nede på kredsen. Har man ikke en 
tilladelse fra Randers Kommune, har man 
en ulovlig tank! Alle med tank vil blive op-
krævet for ekstra vandforbrug.

Gården, mødestedet og vandværket træn-
ger igen til at blive malet. Det havde vi al-
lerede besluttet skulle gøres inden jubilæ-
umsfesten. Men pga. Covid-19 besluttede 
vi os for at udskyde 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 tiltag. Vi har 
snakket alt igennem, før vi har besluttet os 
for nye ting.

Dejligt at se, at Facebook bliver brugt til 
salg, gratis afhentning og positive ople-
velser. De ting som bestyrelsen hele tiden 
har efterlyst, at man brugte Facebook til. 
Husk at selve Bjergbyparken kun har en 
facebookside, de 2 andre er lavet og admi-
nistreres af havelejere herude

Behøver jeg nævne, at hastighedsbe-
grænsningen hedder 20 km/t i hele Bjerg-
byparken. Jeg har flere gange oplevet at 
blive overhalet herude. Så sent som i går, 
blev jeg nærmest væk i en støvsky, da en 
bil drejede ud fra Sellerivej.

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 vo-
res arbejde, og ikke leger politibetjente, 
som enkelte havelejere mener.

Vi har sendt listen over vinterbeboerne til 
Randers Kommune- som vi som besty-
relse bør og skal!
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Vi kan se at flere og flere får vandtanke i 
deres haver. Bestyrelsen håber, at alle der 
tapper vand inden vandlukning, sørger for 
at afregne med vandværket. Men vi må 
desværre sige, at ingen endnu har afregnet 

Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måne-
den – eller når der er nogle nyheder, op på 
vores hjemme- og facebookside. Vi har 
indtryk af, at flere og flere følger med der. 
Af hensyn til de, der ikke bruger disse si-
der, er nyheder stadig at finde i ”kassen” 
på gården. Kassen indkøbte vi sidste år, 
da dem der stor rundt om i parken, havde 
udtjent deres værnepligt.

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 henven-
de sig på borgerservice.  Benyt jer nu af, at 
der igen i år kommer containere, så I kan 
få ryddet op.

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 besty-
relsen kan 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. Jeg skal lige nævne, at 
indslagene bliver skrevet mere end en må-
ned før udgivelsen, så i de her Corona tider, 
er det ofte gamle nyheder.

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.

Det er dejligt at hører rundt i byen, at 
Bjergbyparken er et dejligt sted at være. 
At det virker, som vi har fået et godt sam-
menhold. Dette føler bestyrelsen også. 
Det har hele tiden været denne bestyrel-
ses hensigt. Vi forsøger, at gå langt uden-
om sladder.

Som tidligere nævnt er vores økonomi, 
det der har optaget denne bestyrelse 
meget. Vi har lige siden vi tiltrådte, haft 
meget stor fokus på pengene, uden 
Bjergbyparken dog måtte komme til at 
virke misligholdt. Det er derfor med stolt-
hed, jeg kan sige, at vi trods alle de tiltag vi 
har foretaget i 2020, stadig kan have over 
200.000 kr. på ”bogen”.
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Det er trods alt dejligt, vi kan forbedre 
ting, og også har til uforudsete udgifter.
De mange forbedringer vi har lavet, skulle 
gerne være til glæde for de fleste, og også 
have en værdi for Bjergbyparken. Bitten 
kommer nærmere ind på regnskabet se-
nere.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der 
fra i år er kommet nye afbrændingsreg-
ler i Randers Kommune. ALT afbrænding 
er forbudt hele året. Dog må man stadig 
have en bålsted på 80 cm. Hvorfra man 
må brænde rent træ. Dog skal de skrev-
ne afstandsregler overholdes. Endvide-
re skal Skt. Hansbål begrænses, det vil 
sige, at de ikke må være mega store, og 
også her skal der bruges rent træ. Der 
vil fra kredsens side blive lavet en ny 
beskrivelse, og så vil vi se, om vi kan få 
nogle foldere fra Randers Kommune til 
uddeling.

Jeg vil gerne takke alle dem, der bakker 
op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg 
vil gerne takke for hvert et skulderklap og 
knus.

Jeg vil til slut takke, en kanon god besty-
relse for jeres enorme arbejde og jeres 
måde at være på.Jeg vil takke for jeres op-
bakning. I er helt uvurderlige! 

En stor tak til KB, som ikke ønsker genvalg. 
Tak for dit store arbejde og din opbakning 
til mig. Man har aldrig gået eller ringet 
forgæves til dig. Du har stort set været til 
hvert et fællesarbejde. Du har passet de 
grønne områder og vores veje.

Også Kredsen skal have en stor tak. Tak for 
et godt 2020, og velkommen til et forhå-
bentlig lige så godt 2021, som vi allerede er 
godt i gang med. Pas på jer selv og hinan-
den. Snart er vi forhåbentlig alle vaccine-
ret, så vi kan give hinanden et knus og også 
være mere sammen med fælles skabet.

Husk det er sammen vi gør en forskel!!

Per Sørensen, Kommunen har ikke lavet 
en folder om det nye afbrændings forbud, 
men kredsen er ved at lave den.
Beretning er vedtaget.

6. Regnskab
Bitten: Det er et rigtig flot regnskab. Er der 
nogle spørgsmål til regnskabet? 
Asger: Vedligeholdelse af veje er en vold-
som udgift. Måske en anden entreprenør 
kan gøre det billigere.
Mariann: Vi henvender os ikke til en anden 
entrepenør. 

Erik: Hvoraf kommer det underskud, må-
ske en lejestigning ville være nødvendig
Mariann: Det er en udgift til terrassen, 
P-plads og vejene, så det er en en-
gangsudgift.
Bitten: Måske bliver det aktuelt med en 
stigning, men ikke som det ser ud lige nu.
Jimmy: Måske kunne man lave en oversigt 
over ordinær drift og over den ekstra drift, 
som disse engangsbeløb. 

7. Indkomne forslag:
Forslag 1 Fremsat af bestyrelsen. Bod 
for udeblivelse fra fælles arbejde stiger til 
1000,- Vedtaget.
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Porrevej 45: Hvordan kommer pengene ind.
De bliver opkrævet sammen med have-
lejen, så de kommer ind.
Porrevej 8: Nogle folk får kryds når de 
kommer og så går de bare igen. Kunne 
man ikke krydse af når folk kommer, og så 
igen når de går. Det vil Bestyrelsen se på.

Forslag 2 Fremsat af havelejer. Udskydel-
se af termin for klipning af hæk fra senest 
1/7 til 14/7 samt 1/10 til 14/10. Endvide-
re bør hækklipning ikke ske førend Sankt 
Hans. Dette henset til fugleungerne kan nå 
at flyve fra reden.
Mariann: forslagsstiller er her ikke, så 
derfor falder forslaget. Det samme gæl-
der det næste. Det var med på sidste 
repræsentantskabsmøde, der blev det 
bestemt, at det er op til hver enkelt have-
forening. Vi har fastholdt de datoer som 
har været gældende hele tiden. Vejene er 
for smalle og vi synes heller ikke, at folk 
med tank, kan være tjent med slamsuge-
ren ikke kan komme ind. Så derfor fast-
holder vi, de nuværende datoer.
Per Sørensen: Vores have konsulent er 
ikke enig med at datoerne skal ændres, 
han har ændret mening på dette felt.

Forslag 3 Fremsat af havelejer. Hævelse af 
haveleje for kolonister med palletank med 
samme beløb som dem med toilet der har 
træk og slip, eller/samt have bassin.
Springes over da forslagsstiller ikke er 
fremmødt.

8. Valg af formand.
Mariann modtager genvalg: Mariann er 
genvalgt uden modkandidat. 

9. Valg af bestyrelses medlem.
KB modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen peger på Sean. 
Sean valgt
 
10. Valg af suppleanter.
Supplant 1.Frank 
Supplant 2.Kristian dildvej 16 
Supplant 3.Asger Porrevej 27

11. Fremlæggelse af festudvalgets 
regnskab.
Det er ligesom i 19, det er det samme, 
grundet Corona aflyste FU jo alt, så be-
løbene er de samme. Men nu går vi i gang 
med lodder og banko. Vi glæder os til hver 
anden fredag i ulige uger hvor vi fremover 
spiller banko. Sct hans starter kl 19 med 
grillpølser til børn. Sct. Hans bliver Lørdag 
den 26.

Henrik Muntle: Ligger festudvalget inde 
med 17000. det er mange kontanter.
Mette: Ja men bankerne har jo også haft 
lukket, og der bruges en del kontanter, til 
indkøb af præmier, lodder osv.
Jakob: Hvad er der på jubilæumskontoen. 
Mariann: Jeg mener der er omkring 
26,000-, der overføres 2000 til den konto 
hvert år.
Mette: Men vi vil gerne have flere folk med i FU.
Havelejer: Hvorfor holdes der ikke Sct. 
Hans på den rigtige dato.
Mette: I Bjergbyparken har vi altid holdt 
det om lørdagen af hensyn til børnene osv.
Havelejer: Ja men man flytter jo heller ikke 
juleaften.
Mette: Juleaften holder vi jo ikke i Bjerby-
parken.
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12. Valg af festudvalg
Lone, Mette, Allan, Niller, Sean, fortsætter 
i FU. Der udover blev Kim Sugerør og Peter 
valgt ind.

13. Valg af kredsdelegerede og 
 suppleanter
Steen fisker Allan Niller Freddy KB Sean 
Brian Kalle Frank Jan Christian ib. + 3 sup-
pleanter

Suppleanter
Bent Anette Kirsten

Dirigent Per Sørensen: Ja så er generalfor-
samlingen slut, takker for god ro og orden.

Dog var der havelejere som bad om ordet.

Kristian Dildvej 16.
Jeg har købt have for 2 år siden. Jeg måt-
te hentes af en ambulance sidste år. Der 
holdt biler på Porrevej så ambulancen 
kunne næsten ikke komme frem. Hvad gør 
vi ved parkerings problemerne?
Gry: Kan man ikke sætte sedler i vinduet, 
og skrive de ikke må holde der. 
Mariann: Der var sidste år foreslået at 
prøve med et p-vagt firma, men så skal 
der være afmærkede p-pladser, og det 
kan vi ikke. 

Mogens: Vi oplever tit, det er de samme 
som holder ulovligt. I en have kommer der 
tit en 5 -6 biler, men ingen siger noget. På 
hjørnet af Porrevej og Stenagergårdsvej, 
har der længe holdt en gammel trailer, 
halvt ude på vejen.

Mariann: Vi er i gang med med en skri-
velse til alle nye med parkering, og andre 
uskrevne regler
Mogens Vi har ikke p-pladser nok. Ellers 
må folk lave så de kan holde inde på græs-
set, i haverne.

Sean: Bare sig at politiet kommer. På en 
pæn måde. Så skal de nok flytte bilen
Mariann: Vi må jo ikke lege politi. 
Gry: Hvad gør vi når de nægter at flytte 
bilen?
Per: Man kan ikke inddrage haver til 
p-pladser. Det er sådan, at det er staten 
som ejer jorden, den er så delt op i parcel-
ler, det må bestyrelsen ikke ændre på. Ha-
verne er registreret sådan som de er. I kan 
ikke forlange at bestyrelsen skal gå rundt 
og tjekke for ulovligt parkerede biler.

Henrik Muntle: Hvorfor står det i reglerne, 
hvis ikke det bliver efterlevet alligevel.
Per: Tak for i dag, vi stopper her. Vi kan alli-
gevel ikke beslutte noget nu.

Dette gav en del uro, bare at lukke gene-
ralforsamlingen på den måde.
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Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Tusind tak for en dejlig generalforsamling. 
Der er kommet rigtig mange tilkendegi-
velser om, at vi holdt det i parken. Det vil vi 
søge om ved kredsen, at vi fremadrettet 
kan gøre. Se nedenstående referat.

Generalforsamlingen sluttede af med en 
debat om parkering i Bjergbyparken.

Der må kun parkeres på egen P-plads og 
oppe på P-pladsen ved gården. Har man 
brug for at udvide egen parkeringsplads er 
det muligt at ansøge bestyrelsen – tegning 
over udvidelsen og så koster det 100,- kr.

Der må IKKE parkeres på vejene, og man 
må IKKE holde med snude/bagende af 
bilen halvt ude på vejen. Det er vigtigt, at 
man tænker at udrykningskøretøjer og 
leverandører har mulighed for at kunne 
kører frit på vejene i Bjergbyparken. Vo-
res veje er i forvejen meget smalle .

Heldigvis er mange restriktioner nu ophæ-
vet, og det giver os alle en større frihed.
Festudvalget har bl.a. afholdt bankospil, 
børnedag og Skt. Hans. Tak for nogle ka-
nongode arrangementer 

Sommeren er over os, og i skrivende stund er 
det et dejligt vejr. Jeg håber alle nyder deres 
haver. Der er kommet flere nye have lejere 
til. Jeg vil opfordre jer til, at læse Bjergby-
parkens hjemmeside, hvor alle nyheder, 
regler og arrangementer er lagt ind. Der-
udover står der rigtig mange gode ting i det 
grønne hæfte, som I fik udleveret ved køb af 
haven – så der er faktisk ingen undskyld-
ning for, at vide hvad man må og ikke må.

Bestyrelsen går jævnlig havevandring. 
Tjekker at man har klippet hæk – højst 
180 cm. høj og 15 cm. i bredde – fra stam-
me. Holder parkeringsplads og hæk fri for 
ukrudt, at der ikke er huller i vejen, og at 
ens have er vedligeholdt.

Bestyrelsen har udarbejdet nogle ”særreg-
ler”. Disse udleveres nu ved køb af have på 
kredsen. Disse særregler er også at finde på 
hjemmeside og i kassen oppe ved gården.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig 
sommer. Pas på jer selv og hinanden.

Mange solhilsner fra Bestyrelsen og 
Mariann
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Referat fra generalforsamling 
lørdag d. 19. juni 2021 kl. 14
Formanden bød velkommen.
Erik Munkholt, Blomsterengen 27, blev 
valgt som dirigent.
Lene Justesen fra bestyrelsen blev valgt 
som dirigent.
Herefter var der navneopråb. Der var 25 
haver repræsenteret.
Formanden fremlagde bestyrelsens be-
retning (den var trykt Havenyt nr.!).

Efter lidt debat, bl.a. kritik af bestyrelsens 
synlighed, blev den taget til efterretning.
Bestyrelsen tog kritikken til efterretning, 
og vil komme med forslag til muligheder.

Regnskab for festudvalg 
fremlagt af Lissi. Blev taget til retning.

Haveforeningens regnskab 
blev fremlagt af formanden.
Blev taget til efterretning

Der var indkommet 6 forslag.
Der var 4 fra bestyrelsen:
1. Klipning af hæk 1. gang 1. juli og 2. 
gang 1. september

Begrundelsen for forslaget: På Kredsrep. 
mødet i september 2020 blev reglen om 
hækklipning ændret, således at hækken 
som minimum skal være klippet 1.sep-
tember. Det var af hensyn til insekterne. 
Nogle haver har hække der blomstre. Nav-
rhækken blomstrer ikke og derfor mener 
bestyrelsen at vi skal fastholde klipning 
af hækken 2 gange i sæsonen. Forslaget 
blev vedtaget med 16 ja – 8 nej – 1 blank

2. Etablering af toilet(ter), som tilsluttes 
samletank.
Kan bl.a anvendes ved arrangementer i 
Hyggekrogen.
Forslaget blev vedtaget.

3. Forslag om at den første p-plads hol-
des åben i vinterhalvåret og kæden flyt-
tes til det sorte skur.
Forslage blev vedtaget med 16 ja – 8 nej
Bestyrelsen vil være opmærksom på om 
det skaber nogen form for gener.

4. Etablering af stophaner.
Bestyrelsen trak forslaget tilbage.
Nyt – mere gennemarbejdet forslag – vil 
komme til næste generalforsamling.

Fra Ilse Vognsen Kløverengen 8:
Ved brug af motor / elredskaber skal lør-
dag fremover betragtes som almindelig 
hverdag.
Vedtaget med 17 stemmer.

Fra Birthe Overvad Blomsterengen 7:
Etablering af vandure i forbindelse med 
stophaner. Birthe trak forslaget tilbage.
Det kommer til at indgå i bestyrelsens 
undersøgelse af prisen for etablering af 
stophaner. 

Valg til festudvalg: Annine – Birgith og 
Mona modtog genvalg

Valg til bestyrelse: Kitty og Lene J var på 
valg (Lene R var også på valg. Men hun var 
ikke længere lejer i Dronningborgparken)
De modtog genvalg. Der var ingen andre 
kandidater. Hermed var de valgt.
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Den sidste plads i bestyrelsen kunne ikke 
besættes. Bestyrelsen fik bemyndigelse 
til at supplere sig med et medlem frem til 
næste generalforsamling.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Ilse 
og Jan modtog genvalg

Valg af revisor for festkassen: Kirsten 
Bagge modtog genvalg

Valg af delegerede til kredsrepræsen-
tantsskabsmøde: 
Fra bestyrelsen: Kitty, Lene og Lissi, de 
to suppleanter: Ilse og Jan, samt revisor 
for festkassen: Kirsten Bagge.
Under evt. var der intet at referere.
Herefter takkede dirigenten for god ro og 
orden.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen



Kære medlem
Vi håber, at I alle nyder de dejlige solskins-
dage, som har været og som vi heldigvis er 
lovet flere af.
Vores forening summer af liv, travle have-
folk – liv, lys og gå-på-mod er at finde over-
alt. Præcis sådan, som det helst skal være.
Siden sidst har der også været en del at 
se til for os i bestyrelsen og info herom 
vil vi nu dele med jer:

Afbrændning af haveaffald:
Der er kommen en ny lov. Iflg. denne 

er det IKKE længere 
tilladt at afbrænde 
haveaffald etc. 
Der må kun afbrændes 
rent, tørt træ i/på et 
bålsted med max 80 
cm i diameter.

Generalforsamling:
Som nævnt i 
sidste Info-Nyt 
afholdes denne 
lørdag, den 7. 
august 2021 
kl. 15.00 på 
”Festpladsen” – Kom ind i ”Kampen” - få 
indflydelse – Meld dig som mulig besty-
relsesmedlem/kredsrepræsentant. 

Katte- hundepolitik – VIS HENSYN
Vi har som bekendt en medlemsbeslut-
ning, som gør at vores katte skal være 
øretatoveret /chippet, at katte ikke må 
være til gene for naboer, at vildkatte ikke 
må fodres. Dette SKAL overholdes. Kat-
tens Værn har gentagne gange været på 

besøg, men det 
hjælper desværre 
ikke hvis der sker 
fodring af vildkat-
tene. Ny katte lov 
siger, at katte skal 
blive på egen grund/i en løbegård. Over-
holdes dette ikke, kan den generede nabo 
kontakte politiet med bøder og fjernelse 
af katte til følge. Vores hunde skal føres 
i snor udenfor haverne, efterladenska-
ber skal samles op og ingen hunde må 
gø unødigt. Vi skal kraftigt opfordre til at 
vise hensyn til naboerne og at vores poli-
tik og ovennævnte respekteres.

Faskiner:
Vi har fået gravet en faskine ved svinget 
ved trailerpladsen og håber nu, at kunne 
holde de nært liggende haver fri for unø-
digt vand. Faskine ved vores forenings 
indkørsel er på vej.

Vores hække:
Igen i år har vi spinde-mider i vores hæk-
ke – primært tjørnehækkene. De må/
skal bekæmpes hvis ikke vi vil se hæk-
ke, træer, buske uden blade. Væv og mi-
der kan fjernes ved at spule/børste dem 
ned, sprøjte med en blanding af vand 

med atamon, 
sæbe etc. Ha-
vebladet næv-
ner en opskrift 
som siger 1 
tsk sprit, 1 tsk 
brun sæbe og 
1 l vand. Andre 
nævner at en 
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væske bestående af ”brak-vand” fra ib-
lødsætning af brændenælder i en uges 
tid også er effektivt.
Husk at hækhøjden max må være 180 cm, 
at hække skal fremstå nyklippede 1. juli.

Vores sideveje – Parkering/rengøring:
Mht. parkering er der en udskreven regel 
mht. at de som har udgang i bunden af 
sidevejen skal kunne køre til deres ha-
velåge. VIS HENSYN
Alle med hække til sideveje, skal alle ren-
se langs hække til sidevejen – ca. 50. fra 
træstammen. Resten af sidevejen skal 
rengøres af de medlemmer som har ind-
gang til haven fra sidevejen. 

Fælles-møder
På opfordring fra et medlem vil der som 
forsøg blive afholdt Fælles-møder på Fe-
stepladsen. 
1. gang bliver lørdag, den 31. juli kl. 15. 
Her forventes en god dialog om surt og 
sødt, småt og stort i vores forening os 
medlemmer imellem.

Trailere på fællesområdet foran/udenfor 
haven:
Vores trailere må som bekendt ikke par-
keres på fællesområde udenfor haverne. 
Fejl-Parkerede trailere forventes fjernet 
efter hække-klipningen – senest 1. juli
 Hvis ikke, vil der kunne gives bod herfor, 
jf. medlemsbeslutning fra 2019.

Have-Nyt
Vi kan kun opfordre dig til at skrive et 
indlæg til bladet hvis du har noget på 
hjertet – plus/minus. 

Nybyggeri:
Der må IKKE iværksættes byggeri uden 
godkendelse af en tegning. Det er trist, 
at det er nødvendigt at minde om dette. 
Konstateres der byggeri uden tegning, vil 
byggeri blive standset. Ulovligt byggeri 
”bag i haver” vil blive pålagt nedrivning.
Vort ønske om at måtte bygge 50 m2 er 
blevet af vist af byrådet. Vi må drømme 
videre.

Borde/bænke/stole/
Flag til Fest/selskab
kan lejes ved henven-
delse til kontoret – tlf. 
2085 4350.

Hastighed på vejene– VIS HENSYN
Der køres for stærkt – alt for stærkt. 
Sænk farten! Vi har hastighedsbegræns-
ning på max 20 km/time. Vores veje bliver 
”slidte”, trafiksikkerheden bliver unødig 
lav for dyr som mennesker, støj- og støv-
gener kan undgås bare du sætter farten 
ned – især hvis du kører med trailer. 

Energi – støj gener – VIS HENSYN
Tænk på dine naboer, når du har selskab 
eller spiller musik i haven. Kan ”energien” 
høres uden for din have bør du skrue ned. 
Vores stilletid skal respekteres og almin-
deligt hensyn til naboer er et ”must”. 

Vi skal alle have mulig-
heden for selv at vælge 
om vi vil høre fugle-fløjt 
eller ej. Impulsive fester, 
som er til gene for na-
boer er ikke okay. 
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Fester/større selskaber skal varsles til 
dine naboer via bestyrelsen, således at 
dine naboer er forberedte på at roen i ha-
ven kan blive forstyrret.

Træer i haver – VIS HENSYN
Enkelte af vores træer vokser ”ud over 
hækkene” – dette er ikke Okay. 

Der skal ske/gøres en beskæring, såle-
des at ingen – hverken nabo eller trafi-
kanter generes heraf.

Havelågen er lukket - VIS HENSYN
At kunne være i fred i have og hus er vig-
tigt for os alle. Vores uskrevne regel om 
IKKE at gå ind i medlems have/hus når 
havelågen er lukket gælder for alle. Ingen 
bryder sig om at blive uventet ”forskræk-
ket” i sit hus eller have. 

Nabo-strid– VIS HENSYN
Manglende rensning af hække og haver 
kan give problemer. Husk at rense for 
ukrudt under din hæk jævnligt. 

Rens rundt om hæk-stammen og ca 20 
cm fra stammen, husk at slå græsset i 
haven jævnligt. 

Nabo-chikane/mobning
Enkelte medlemmer holder sig stadig 
ikke for god til at undlade at ”overfalde” 
andre medlemmer og gæster i forenin-
gen verbalt. Dette er ikke acceptabelt. 
Har du oplevet at blive chikaneret, kan du 
sende en mail til os i bestyrelsen. Vi har 
nul-tolerance for enhver form for mob-
ning. Sidst var det en repræsentant fra 
Kattens Værn, som fik sit livs ”verbale 
endefuld” og nu vil/tør hun ikke længere 
komme i foreningen. 
Det er skammeligt!

Vi kan være uenige, men er forhåbentligt 
alle voksne nok til at tale pænt til/med 
hinanden. 
Tilbyd hjælp i stedet for, at give/ at skabe 
ufred med hårde ord og brokkeri.

Med tak for nu:
Vi i bestyrelsen ønsker alle en fortsat god 
      sæson og står fortsat på hovedet for
             at forvalte vores ” job” 
             – efter bedste evner.

ROMALTPARKEN
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VASEN

I dag, d. 12.6. har vi endelig kunnet gen-
nemføre en arbejdsdag i Vasen. Mange 
opgaver ligger og venter, efter et tem-
meligt underdrejet 2020. I dag måtte vi 
koncentrere os om vejene og pladsen. 
Pladsen så farlig ud, efter et år stort 
set uden aktiviteter. Der er blevet rigtigt 
pænt i dag. 

I bestyrelsen håber vi at rigtig mange vil 
være med til at give den en ekstra skalle 
på de næste arbejdsdage. De næste gan-
ge skal vi bl.a. have omplantet hækken ud 
mod Rabarberstræde, vi skal have malet 
borde og bænke. Skurene trænger også 
til en overhaling, og mange andre opgaver 
venter også. 

Området mellem pladsen og bækken skal 
vi have ryddet. Kommunens folk har lovet 
at fjerne nogle af de store beskadigede 
træer. Det efterlader et ret stort område, 
der lige nu ser ret træls ud. Når træerne er 
væk, skal området ryddes og gøres klar til 
nyplantning. Vi regner så med, at vi i sam-
arbejde med Regnskoven, skal plante en 
del æbletræer på stykket, og dermed blive 
en del af Regnskovens genbank for gamle 
danske æblesorter. Et rigtigt spændende 
og vigtigt projekt. 

I skrivende stund er aftalen med Regnsko-
ven ikke helt på plads, men jeg regner med 
at det lykkes.

1. august gennemfører vi årets general-
forsamling. Denne gang på vores egen 
festplads.

Vi ved godt at nogle ikke vil være tilfreds 
med at generalforsamlingen ligger på det-
te tidspunkt, hvor der helt sikkert er nogen 
der er på ferie. Men vi har ment, at det var 
vigtigt at holde generalforsamlingen så 
hurtigt som det overhovedet var muligt. Vi 
har en del der skal besluttes på generalfor-
samlingen, og som giver mindre mening, 
des senere den holdes. Alternativet ville 
være helt at springe den over, hvilket heller 
ikke vil være rimeligt. Til gengæld glæder 
vi os til at kunne holde generalforsamling 
på vores egen plads. Vi slår teltene op på 
pladsen, så det skal nok blive festligt.

I haverne er der lige nu rigtigt travlt. 
Græsset og ukrudtet gror som bare pok-
ker. Til gengæld har mine urtesager det 
lidt svært. Foråret var koldt og vådt. For-
rige weekend hvor vi holdt fødselsdage 
faldt der 30 mm. regn. Allerede nu er der 
knastørt i urtehaven, efter 14 dage med 
bagende sol, og en del blæst. I de andre 
år, vi har haft haven på Hvidemøllevej, har 
jeg ikke oplevet at jorden var hverken for 
våd eller tør. En af fordelene ved at bo i 
den ”øverste” ende af kolonien. Som bille-
det viser bidrager vi ind i mellem også af 
herlige naturoplevelser i haverne.

På bestyrelsens vegne
Tage Overgård Poulsen
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Sol, sommer og bare tæer. 
Livet i kolo er skønt 

Generalforsamling 
Den blev afholdt på fællesarealet den 
23/5-21.

Hermed referat:
Da indkaldelsen er udsendt rettidigt 16 
dage før, er Generalforsamlingen gyldig.
Tilstede var 21, heraf 17 stemmeberetti-
gede.

Velkomst ved Christian samt oplæsning af 
formandens beretning som var udsendt 
i havebladet i februar. Beretningen blev 
godkendt. 

Valg af dirigent blev Bo Højrup og referent 
Anette Dalgaard.
Vedrørende regnskab, blev det oplyst at 
evt. spørgsmål kan stilles til kontoret, da 
Bitten ikke var til stede.
Valg af Formand blev Henriette Fredslund.
Valg af Bestyrelse blev Anni Johannesen 
og Christian Borg.
Valg af suppleanter blev Jytte Altenburg 
og Anette Dalgaard.

Forslag fra bestyrelsen:
1.  Nye bodskort, blev vedtaget med en 

præcisering om, at det kun er hækkene 
ud til vejen, der er krav om 20-25 cm 
tykkelse fra midten og ud, jvf. vedtæg-
terne.

2. blev trukket.
3.  Postkasse, rør eller bare afleverings-

sted, blev godkendt, med undtagelse af 
Allan som skal have sendt med posten.

Indkomne forslag:
1.  Ikke flere trampoliner fremover - blev 

vedtaget.
2.  Ved afgang fra bestyrelsen gives er-

kendtlighed i form af gavekort til max 
200,- kr. - blev vedtaget.

3.  Ved erhvervelse af spabad betales et 
beløb på 500,- til ekstra vand - blev 
vedtaget.

4.  Under mødet blev et forslag vedtaget 
om, at opdaterede vedtægter rundde-
les/sendes.

Valg af delegerede til kredsrep. møde, væl-
ges af bestyrelsen.
Valg af suppleanter til kredsrep. møde, 
blev Ulla Bach og Claus K.
Eventuelt:
Den nye bestyrelse delte tanker om sam-
menrystende fællesskab, arbejdsgrupper 
og aktivitetsudvalg.

Udvalg
Og ud fra eventuelt (ovenstående) er be-
styrelsens ”mission” taget godt imod og 
der er indtil videre oprettet 11 udvalg. 
Halvdelen af haverne er med og dørene 
står stadig åbne for alle, som har lyst til at 
være en del af de enkelte udvalg og fælles-
skabet omkring dette. Jo flere, des bedre 
 Tjek vores facebookside, opslagstavlen 
eller henvend til bestyrelsen, for at få et 
overblik over udvalgene

Sankt Hans 
Som sidste år, blev der ligeledes i år af-
holdt Sankt Hans på fællesarealet med 
medbragt mad. Grillen var klar til div. slags 
kød og grønne sager. Fifidong, som også 
spillede sidste år, var igen forbi og gav den 

VESTRE ENGHAVE
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gasolingas. Der blev sunget og danset til 
den store guldmedalje og sidst, men ikke 
mindst, blev det flotte bål tændt. En stor 
tak til festudvalget med flere, for dette 
storslåede arrangement.

Bistade i Vestre Enghave 
For at øge biodiversiteten i Danmark, har 
miljøminister Lea Wermelin udfordret 
kommunerne til at deltage i en konkurren-
ce ”Danmarks VILDESTE Kommune", hvor 
fokus er at sætte et vildere naturmiljø og 
biodiversitet på dagsordenen. Randers 
kommune har taget udfordringen op, og 
det mærker vi også til her i Vestre Engha-
ve. Christian i have 2 har nemlig i samar-
bejde med Underværket, fået et bistade 
på sin grund. Så send et anerkendende blik 
eller nik når du møder en bi i haven - den 
arbejder hård for at bestøve vores planter!

Hjertestarter
Til info: Der hænger en 
hjertestarter tæt ved 
Vestre Enghave. Nemlig 
på bygningen Teknisk 
forvaltning Materiale-
gård på Gudenåvej 2 - en 
sidevej til Hvidemølle-
vej. Se billeder. Vi håber 
selvfølgelig ikke, nogen 
får brug for den, men 

hvis uheldet er ude, så er den tilgængelig.

Praktiske oplysninger og vigtige datoer 
28/8 kl. 10.00, hvor vi mødes på fælles-
arealet. Der er mødepligt, hvis man ikke 
deltog d. 10/07, men alle er selvfølgelig 
velkomne til at give en hånd med. Husk til-
melding da der vil blive serveret lidt til ga-
nen, når dagens sysler er overstået. 

16/7 kl. 13.00 Der afholdes damefrokost 
på Hvidemøllevej 21A. Anni søger for en 
platte, pris for denne er 60 kr. Tag selv 
drikkevarer med. Tilmelding skal ske se-
nest tirsdag d. 13/07 til Anni.

14/8 kl. 17.00 Er der sammenskuds spis-
ning på fællesarealet. Den medbragte mad 
som svarer til det antal personer, der i mø-
der op, sættes på fællesbordet og vi de-
ler byttet. HUSK: Bestik, glas, tallerkener, 
drikkevare m.m.

24/8 og 25/9 kl. 16 Kom og spil på fælles-
arealet og medbring gerne selv spil (ha-
vespil, brætspil) Tag evt. kaffe og kopper 
m.m. med.

8/8 og 4/9 er der haverunde. Husk at hæk-
ken i år skal være klippet inden den 1/9! 
Retningslinjerne vedrørende for Vestre 
Enghave er blevet delt ud i løbet af juli. 

Foråret 2022 vil der blive afholdt loppe-
marked på fællesarealet, så har du noget 
godt i skuret, så er der mulighed for evt. 
at sælge/bytte det den dag. Nærmere info 
senere.

Da der muligvis bliver afholdt spontane 
arrangementer, er det en god ide at følge 

VESTRE ENGHAVE
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med på vores facebook gruppe eller kik på 
opslagstavlen oppe ved vejen.

31/10 bliver der lukket og slukket for van-
det - så vi har god tid til at nyde vores ha-
ver, det gode fællesskab og forhåbentlig 
også vejret. 

Bladudvalget vil gerne opfordre alle fra 
 Vestre Enghave, der ligger inde med en 
sjov anekdote, oplevelse eller noget helt 
tredje fra kolonihavelivet, som I gerne vil 
dele, til at tage kontakt til os! 

I kan finde Dorte i have 16, Henriette i have 
4 og Amalie i have 15. Vi er lutter øren 

Igen, husk at tjekke vores Facebook grup-
pe og opslagstavle for nyheder om aktivi-
teter, relevante oplysninger mm. 

Husk også at orienterer naboen uden so-
ciale medier, så vi alle kan blive involveret 
og opdateret. 

Varme sommerhilsner fra bladudvalget 
Amalie, Dorte og Henriette.

VESTRE ENGHAVE

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.
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Velkommen 
Velkommen til alle nye havelejere, vi hå-
ber i vil nyde sommeren i jeres nye om-
givelser.

Alt kan ske i en kolonihave
Erling Andersen måtte have det store 
grej i brug da Fjordhauge skulle have flyt-
tet hans anneks.

Flyttedag

Referat fra generalforsamling
Referat fra generalforsamling i Vorup-
kærparken den 24. juni 2021 kl. 18.00 i 
Smut-Ind.

Dagsorden/referat
1.  Ved ankomst registreres de delta-

gende haver.
 Der mødte 28 deltagende haver.
2.  Velkomst
  Knud bød velkommen og dernæst min-

dedes vi dem, vi har mistet i årets løb.
3. Valg af dirigent
  Per Sørensen, formand for Kredsbe-

styrelsen, valgt til dirigent og referent 
Bodil Høgstrup.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
  Stemmeudvalg er Jørgen Overgaard, 

Thomas Mogensen og Ernst Mikkelsen
5. Formandens beretning

Bestyrelsesberetning 2020
2020 blev året, hvor coronaen i den grad 
ændrede dagliglivet for os alle. Også for 
havekolonierne. Danmark lukkede mere 
og mere ned og netop som man troede 
det lysnede, vendte pandemien tilbage 
med fornyet styrke.

Trods store restriktioner fik vi dog skudt 
havesæsonen i gang, vi fik vand på an-
lægget, toiletbygningen låst op, affalds-
containerne sat frem, men vi måtte und-
være den traditionelle fællessuppe.

Til gengæld havde vi muligheden for so-
cialt-samvær i haverne, med afstand, ved 
en snak over hækken og hvor der var højt 
til himlen så man undgik risiko for smitte.

Og hvordan var det så lige med vejret?
Jo, måske noget overraskende – som-
meren 2020 var helt normal, hvad angår 
temperatur, nedbør og solskin. Dog i den 
grad både med bakker og dale, idet juni og 
august kom på top-10 over varmeste som-
mermåneder, mens juli blev den koldeste i 
22 år. August blev solrig og en hedebølge 
tog et solidt greb i den danske sommer.

Efteråret viste sig også fra den varme 
side endda et godt stykke ind i novem-
ber og december med, efter årstiden, 
høje dagtemperaturer. Måske fik man 
sat plæneklipperen væk lidt for tidligt. Til 
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gengæld gjorde vinteren sit indtog i fe-
bruar med sne og bidende frost.

Efter en udsat opstart og med mindre 
arbejdshold kom fællesarbejdet godt i 
gang. Også her med corona-hensyn ved 
at morgenkaffen blev indtaget udendørs 
med behørig afstand til hverandre. Dis-
se hensyn fortsætter i sæson 2021, igen 
med mindre arbejdshold.

Af samme grund blev det ikke til mange 
fællesarrangementer, pinsen måtte af-
lyses, men grillen blev dog tændt til Skt. 
Hans og nogle kolonister dukkede da også 
op med grillkød og diverse tilbehør og til-
bragte et par hyggelige timer sammen.
Syng-med-arrangementet i septem-
ber havde dog ikke den store tilslutning, 
selvom foreningen lokkede med den sup-
pe, som ikke blev serveret ved sæson-
start. Så prøvede vi noget nyt. 22. no-
vember tog frivillige initiativ til at servere 
Gløgg og æbleskiver og tænde op i et par 
bålfade. Det var dejligt at se så mange 
kolonister der havde lyst til at komme og 
få en snak med hinanden og komme lidt 
væk fra alt det med corona.
Det var planen at gentage succesen igen 
i januar med en nytårsappel med cham-
pagne eller lignende, men desværre så 
væltede pandemien igen ned over Dan-
mark og vi måtte skrinlægge planen.
Pandemien gav også anledning til, at vi ac-
cepterede haverne måske ikke altid stod 
knivskarpt, men faktisk blev de passet og 
plejet, som normalt, måske endda bedre, 
og der har da heller ikke været meget at 
pege fingre af. Det skyldes måske netop, 
at man kunne føle sig fri i sin have fremfor 

at skulle sidde i karantæne i en lejlighed 
med udsigt til den næste boligblok.

Nu var det så ikke kun virusser, der gjor-
de det besværligt. Arbejdet med den nye 
jernbanebro stod på i godt et år og Kær-
gade spærret pga. kloak arbejde. Det gav 
en større omvej, hvis man var i bil, men 
nu kan vi da frydes over en ny bro med en 
flot udsigt.

Så må det konstateres, at kolonihavelivet 
stadig lever i bedste velgående. Aldrig er 
der blevet handlet så mange haver. Mere 
end hver fjerde af koloniens havelodder 
har skiftet ejer. Mange unge og børnefa-
milier har tilsluttet sig vores fællesskab. 
Vi håber I falder godt til. Hjertelig velkom-
men til jer alle.

Kort inden sæsonstart 2020 og igen i her 
2021 har entreprenøren jævnet grusve-
jene. Det lukkede de værste huller, men 
husk det er den enkelte havelejers pligt, 
at vedligeholde vejen ud for sit havelod, 
men hullerne skal altså ikke fyldes med 
jord eller haveaffald, men med grus.
Ligeledes er det også havelejernes pligt, 
at vedligeholde parkeringsarealerne. 
Disse vil dog blive harvet af og til for at 
lette renholdelsen. Det tilladt at så græs 
på parkeringsarealerne, blot man sørger 
for regelmæssig klipning.
Husk! Parkering skal ske på parke-
ringspladserne, ikke i vejsving eller på 
trailerpladser.

Og husk også lige: sæt farten ned, der 
bliver kørt for stærkt, det gælder også 
cyklister. Tænk på der kan komme børn 
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løbende ud fra haverne eller stierne. De 
20km/t. er MAKS hastighed.

Så har vi en gentagen opfordring. Sorter 
affaldet. Det kan da ikke være så svært 
at papkartoner, papkartonet fra dåseøl-
lene, affaldssække eller køkkenaffald og 
papkasser ikke skal i containerne til glas, 
plast og metal. Hen over vinteren er disse 
tre containere blevet fyldt op med hus-
holdningsaffald og store papkasser, og 
restaffald blev lagt omkring containerne 
fordi disse var overfyldte. Det er simpelt-
hen uacceptabelt. Det er ikke bestyrel-
sens opgave at fjerne affald og storskrald. 
Der er ingen renovation fra sæsonslut til 
sæsonstart og storskrald skal man altså 
selv fragte på lossepladsen.

Når man benytter faciliteterne i kolonien, 
så bemærk hvor rene og velholdte de er. 
Hygiejnen er intensiveret her i corona-
tiden for at undgå smitte. Flaget bliver 
hejst i weekender og flagdage. Det kan vi 
takke de personer for, der har påtaget sig 
opgaverne med ren/og vedligeholdelse af 
såvel toiletter, fælleshuset og boldbanen. 

Går noget i stykker er der frivillige der stil-
ler sig til rådighed for at reparere, ligesom
frivillige melder sig når ekstra arbejder 
skal udføres. Sidst var det fliselægning 
på stien ved boldbanen. Vi skylder dem 
alle en stor tak for deres indsats.
Så vis hensyn og pas på vores fælles 
værdier. Disse mennesker gør et rigtig 
stort arbejde og sparer os alle for dyre 
håndværkeregninger.

Præmiehaverne
Desværre måtte den ellers så højtideli-
ge præmie-overrækkelse aflyses, men 
præmiemodtagerne skal da have et stort 
tillykke herfra.

Bestyrelsen har fordelt de forskellige op-
gaver imellem sig og løst opgaverne efter 
bedste evne. Der har været en god debat 
om tingene og beslutninger er truffet i 
overensstemmelse med love og regler. 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbej-
de. Selvom vi forsøger at løse alle opgaver, 
så ville det ikke have været muligt uden 
et lige så godt samarbejde med kredsbe-
styrelsen. I skal have en stor tak for jeres 
hjælp til de mange spørgsmål, som nok til 
tider har sat jer grå hår i hovedet.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god 
havesæson 2021.
 
6.  Fremlæggelse af årsregnskab 2020
  Regnskabet blev gennemgået og ta-

get til efterretning
7. Indkomne forslag
 Forslag fra bestyrelsen.
 A.  Vedligeholdelse af trailerpladser. Der 

indføres bod på kr. 200,00, såfremt 
den lejede trailerplads ikke vedlige-
holdes og der vil blive holdt tilsyn 1/5, 
1/7 og 1/9. Der gives dog først en på-
mindelse.

 Vedtaget.
B.  Vi har over 5 år fået tilbagebetalt vores 

lån tilbage til Østjyllands Kreds, som 
vi lånte i forbindelse med renovering 
af ydersider på vores fællesbygning: 
Smut-Ind. Bestyrelsen ønsker at fort-
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sætte med at opkræve kr. 75,00 pr. 
halve år, da bygningens tag snart er 
tjenlig til en udskiftning. (se bBilag)

  Vedtaget. Der fortsættes med opspa-
ring af kr. 75,00 pr. halve år.

C.  Lokale ordensregler pkt. 2, står der
  Læbælter, grøfter/vandløb, veje, sti-

er og parkeringspladser holdes fri for 
ukrudt 1 m fra skel. Der må gerne sås 
græs uden for hækken ved vej og sti, 
men da skal græsset holdes nede med 
en plæneklipper jævnligt. I højsæson 
vil det være mindst 1 gang ugentlig. 
Haver, som støder op mod grøft/vand-
løb, skal selv holde vandløbet rent. 

 Forslag 1:
  Der tilføjes: Der må ikke være anden 

beplantning end græs.
 Forslag 2:
  Der tilføjes: Der må gerne sås/plan-

tes blomster, men disse må ikke vok-
se ind i hækken.

  (Vedtages forslag 1 bortfalder for-
slag 2)

  Forslag 1 vedtaget med 19 stemmer 
ja og 7 stemmer nej.

  Forslag 2 bortfalder da forslag 1 er 
vedtaget.

A.  Lokale ordensregler pkt. 26, står der
  En gang årligt - januar måned – skal 

bestyrelsen have en ny tro- og love 
erklæring fra havelejere, der har en 
anden forsikring end kollektiv forsik-
ring ved Alm. Brand. Bestyrelsen sen-
der e-mail/brev ud med en dato på 
tilbagemeldingstidsfrist. Overholdes 
tidsfristen ikke gives der bod svaren-
de til mindstetaksten i den kollektive 

forsikring.
 Ændres til:
  Havelejere der ikke har tegnet kol-

lektiv forsikring skal underskrive en 
tro- og love erklæring om pligtig for-
sikring andetsteds.

  Forslaget vedtaget med 28 stemmer 
for.

8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Peter Andersen på valg.  

Bodil Høgstrup ønsker ikke genvalg.
  Peter Andersen har meddelt, at han 

ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen. 
Til orientering oplyses det, at der ikke 
er mulighed for at afgive sin stemme 
pr. fuldmagt.

 På valg:
  Poul Gyldenskjold, Sofie Palsgaard og 

Randi Egholm
  Ved skriftlig afstemning er der af- 

givet følgende stemmer:
 Randi Egholm - 8 stemmer
 Sofie Palsgaard - 20 stemmer
 Poul Gyldenskjold - 26 stemmer
  Med flertal er Sofie Palsgaard og 

Poul Gyldenskjold valgt.
9.  Valg af 2 suppleanter
  Lasse Lind ønsker genvalg.
  Lasse Lind ønskede ikke genvalg.  

På valg:
  Randi Egholm, Mona Lindgaard og 

Frank Lynggaard
  Ved skriftlig afstemning blev der afgivet 

følgende stemmer
 Randi Egholm - 13 stemmer
 Frank Lynggaard - 23 stemmer 
 Mona Lidegaard - 18 stemmer
  Med flertal er Mona Lidegaard og 

Frank Lynggaard valgt til suppleanter.
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10.  Valg af delegerede til kredsrepræ-
sentantsmøde 

  Knud Vissing, Jesper Jensen, Tina 
Lavlund, Poul Gyldenskjold, Sofie 
Palsgaard, Mona Lidegaard, Frank 
Lynggaard, Birte Nielsen, Bent Lunø, 
Jørgen Overgaard og Bodil Høgstrup.

11.  Eventuelt. Vandmåler.
  Skal hver kolonihave, have en vand-

måler, bliver det en bekostelig affære.  
Prisen løber op i 5-6000 kr. pr. kolo-
nihave. Bestyrelsen bliver belastet, 
da de skal aflæse målere og beregne, 
hvad hver enkelt skal betale og sør-
ge for både opkrævning og tilbage-
betaling.

  Kolonihavehuse på 50 m2.  
Østjyllands Kreds har på vores vegne 
haft et forslag hos Randers Kom-
mune om at få lov til at bygge 50 m2 
huse i stedet for 40 m2. Det har Øst-
jyllands Kreds nu fået svar på og det 
blev et afslag fra Randers Kommune. 
Nye huse må ikke være over 10 % af 
grundens størrelse eller max 40 m2.

 Hjertestarter.
  Der er en hjertestarter på Skovlund 

21. Hjertestarter hænger på skur un-
der vognly, synlig fra vejen 

 Vejbump/hastighed.
  Der er stadig mange, der kører alt for 

stærk, også om natten.
  Der bliver sat nogle flere skilte op 

med hastighed på 20 kilometer i ti-
men. Der kan også etableres bump, 
men det kræver tilladelse.

VORUPKÆRPARKEN

  Larm og musik ved udlejning af fæl-
leshuset.

  Ifølge kontrakten skal der lukkes for 
døre og vinduer kl. 22. 

  Der udlejes ikke længere til unge per-
soner.

  Et eventuelt forbud mod larmende 
højtalere vil blive drøftet på et besty-
relsesmøde.

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. Email: vorup-
kaerpark@gmail.com eller vorupkaer-
parkensformand@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
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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: Henriette Fredslund
Tlf. 20 49 98 40 

Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 48 79
carlpedersen@mail.dk

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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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

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


