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   Indlevering senest kl. 17.00 

KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg       Udkommer
til HAVENYT 2022       ca.

Nr. 1 – 19/1 primo februar

Nr. 2 – 16/2 primo marts

Nr. 3 – 16/2 primo april

Nr. 4 – 20/4 primo maj

Nr. 5 – 18/5 primo juni

Nr. 6 – 29/6 medio juli

Nr. 7 – 17/8 primo september

Nr. 8 – 16/11 primo december

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. Du er 
selvfølgelig også velkommen på kontoret 
onsdag aften i åbningstiden.
Fjordglimt, Hadsund melder ændringerne 
til egen bestyrelse som så videresender til 
kredskontoret.
Melder du ikke ændringerne inden oven-
nævnte frist bliver du pålagt et gebyr på 
kr. 150.00 som påføres næste opkræv-
ning for haveleje.
     
INFO FRA KREDSEN
En smule uddybning af et forslag på 
kredsrepræsentantskabsmødet.
På kredsrepræsentantskabsmødet lør-
dag den 28 august 2021 blev der stillet 
forskellige forslag, bl.a. et om Naturhaver..
Der var lidt diskusion om det, nogle brugte  
det for tiden  meget moderne ord biodiver-
sitet. Og det er det jo nok, men kun i me-
get  lille målestok, Biodiversitet indebærer 
meget mere for at leve op til benævnel-
sen. Om dette  med Biodiversitet overalt 
afventer vi hvad Miljøudvalget – nedsat 
af hovedbestyrelsen – kommer med på 
kongressen 2022, her vil biodiversitet i 
natur og haver indgå. I det udvalg deltager 
forøvrigt et medlem af Østjyllands kreds . 

Der er flere FI-kort indbetalinger
som ikke bli’r registreret i Nets pga 
forkert indtastning.  
Det betyder at havelejere som HAR betalt 
bli’r rykket. Derfor er det vigtigt at alle 
cifre på indbetalingskortet bliver tastet 
korrekt.
Eksempel:
Preben Jensen, haveforening ØK
+71<000000123456789+23567941
Gul markering henviser til den enkelte 
havelejer, hvilket betyder at det KUN er 
Preben Jensen der har dette nummer.
Grøn markering henviser til 
Haveforeningen ØK.
Bemærk at det ikke er nødvendigt at 
indtaste foranstillede nuller.

Venlig hilsen 
bitten, kasserer 



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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Og her er så forslaget
For at tiltrække bestøvere som bier, som-
merfugle og andre insekter kan indti 5 % 
af havens grund-areal dyrkes som natur-
have med vilde blomster, mælkebøtter og 
andre vilde tiltrækningsplanter.
Området kan anlægges på et sam-
let område eller det kan opdeles i min-
dre afgrænsede områder. Af hensyn til 
spredning af frø må områderne ikke ligge 
nærmere skel til andre haver end 1 meter.
Naturområderne skal klippes ned hvert år 
senest i oktober måned. 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

FN har på den store bane defineret biodi-
versitet, det er et overordnet mål i stor-
politik, men på sigt vil det kunne bruges 

i vores haver. Så vi tager det lige med her. 
FN definerer Biodiversitet : Mangfoldig-
heden af levende organismer i alle miljøer, 
både på land og i vand, samt de økologi-
ske samspil som organismerne indgår i. 
Biodiversitet omfatter såvel variationen 
indenfor og mellem arterne som mang-
foldigheden af økosystemer.

Det er store ord, men forstår man det 
rigtigt  er der meget mere der skal med 
for at benævne et område for biodi-
versitet. Det er bestemt ikke nok med 
en grøn plæne med et par blomster i. 
Det omfatter bl.a. buske, træer, vand 
og antallet af plantearter i forskellige 
naturtyper samt dyr i naturen og i ha-
verne... F.eks.: Hører et pindsvin, fugle 
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– og andre ”vilde” dyr  i haven - med i 
en samlet biodiversitetsbenævnelse?. 
Ja, det gør de Så skal vi ikke nøjes med 
at kalde forslaget et forslag om natur-
haver. Så kan vi se om nogen tid  når/
hvis det bliver helt udbygget for fulde 
biodiversitetshaver. Det vil tage lang 
tid. Men vi er da på vej. Et anlæg med” 
vilde planter ” vil da uden tvivl være 
med til at samle bestøvere som f.eks. 
Bier og andet i haverne. Og det trænger 
vi til. Og så lige til allersidst, der findes 
i handelen noget der hedder insekt-
hoteller som kan være med til at sik-
re overvintring for småkravl o.a. Man 
kan selvfølgelig også bygge dem selv, 
det kan måske være noget at tage op 
for foreningerne at bygge i fællesskab 
under kyndig vejledning. De kan jo la-
ves på mange måder. Hvis du mangler 

inspiration, så kig på Peters forslag til 
det, det kan ses i Havebladet ( fra for-
bundet) nr. 3 august 2021. Et impone-
rende bygningsværk. Og så er Peter for 
øvrigt fra Vorupkærparken i Randers. 
Men de kan selvfølgelig også laves i 
mindre målestok.
Men lad os lige fastslå inden det kører 
helt af sporet: Der er vedtaget et forslag 
om naturhaver i afgrænsede områder, 
den anlagte plæne og den øvrige have 
skal stadig vedligeholdes efter reglerne, 
altså i ” ordentlig” stand. Og ordentlig er  
jo et vidtfavnende ord. 
Dette blot til orientering, så lad os indtil 
videre benytte den betegnelse der stod 
i forslaget: NATURHAVER I AFGRÆNSE-
DE OMRÅDER. Vi kan til nød måske bru-
ge ordet diversitet som oversat betyder 
mangfoldighed/forskelighed.



HAVE NYT | 5

KREDSEN

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.

FORBUNDETS MILJØUDVALG
På et hovedbestyrelsesmøde i 2019/20 
blev det besluttet at nedsætte et miljø-
udvalg der skulle udforme  forbundets 
miljøpolitik fremover. Og det udvalg gik 
straks i gang med at udforme politikken. 
Det drejede sig i første omgang at klar-
lægge hvilket udgangspunkt politikken 
skulle have i følgende opgaver: 

UDARBEJDE EN MILJØPOLITIK 
FOR KOLONIHAVEFORBUNDET.

UDARBEJDE EN OVERSIGT OVER 
UDFORDRINGER OG BEHOV FOR INFOR-
MATION OM MILJØEMNER SOM EKSEM-
PELVIS KLOAKERING OG KLIMASIKRING.

UNDERSTØTTE BEHOV FOR INFORMATION 
OG REDSKABER HOS MEDLEMMER OG 

FORENINGER  OM FORSKELLIGE EMNER, 
RELATERET TIL MILJØ. 

Derudover mange andre ting som an-
går kolonisternes dagligdag direkte. Og 
et forslag om at tage  udgangspunkt i 
FN,s 17 verdensmål blev godkendt på 
et hovedbestyrelsesmøde i juli 2020. 
Målene var en bæredygtighed udvikling 
der som sagt tog udgangspunkt via FN 
og derudover den danske regerings og 
folketingets målsætninger for miljøet 
en årrække frem. 
Politikken skal formes så kolonihavefor-
bundet kan deltage i og komme med gode 
input til de myndigheder der står for mil-
jøet i Danmark.
Udvalget har desvære ligget stille en del af 
tiden grundet Coronapandemien, men nu 
er vi i gang igen. 
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Med afsæt i kendskabet til Kolonihave-
forbundets foreninger og medlemmernes 
daglige virke er ikke alle FN,s verdensmål 
lige velegnede for forbund og medlem-
mer. Det er vigtigt og vil være en gevinst 
at forbundet netop kan fremhæve koloni-
havernes selvstændige kulturelle betyd-
ning i sam - fundet, forbundet vil dermed 
være indirekte medvirkende til at deltage 
i en bredere vifte af verdensmålene. Vi har 
faktisk udtaget 6 af verdensmålene, men 
her er 3 som vi mener er relevante,
derfor er det dem vi arbejder videre med.

Miljøudvalget vil prioritere 
3 af verdensmålene:
RENT VAND OG SANITET
Vi skal være med til at sikre bæredygtig 
adgang til og forvaltning af vand og sani-
tet for alle.        

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosæt-
telser sikre, robuste og bæredygtige.

LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette, og støtte 
bæredygtig brug af økosystemer på land, 
fremme bæredygtigt
skovbrug, standse udpining af jorden og 
tab af BIODIVERSITET.

Nu er der jo nok nogle der tænker: Jamen, 
hvad vedkommer det vores kolonihave!!!!!!!
Og i første omgang kan jeg godt forstå 
hvis man gør det, det lyder ikke direkte 
som de tanker en kolonist går med til dag-
lig angående haven. Men disse udvalgte 

mål er genstand for videre  bearbejdning 
og dermed vil vi på  et tidspunkt nå målene 
for kolonihaverne. Vi skal nok nå det selv-
om det tager lang tid. Jeg skal nok holde 
jer orienteret om den videre udvikling af 
målene på møderne.  
Vi har genoptaget møderne i udvalget, og i 
denne fase vil vi frem til kongres 2022 ar-
bejde videre med beslutningsgrundlaget, 
herunder udformningen af en miljøplan for 
forbundet og dermed kolonihaverne. Den 
vil blive skrevet i et sprog som alle kan for-
stå og vil omhandle alle former for koloni-
haver. Så med de store planer fra FN kan 
jeg berolige med at vi i sidste ende kunne 
forme en plan som alle vil kunne gå ind for 
og som har relevans for kolonihaverne og 
som  samtidig er ” nede på jorden”.
Vi SKAL have vores biodiversitet tilbage i 
det begrænsede omfang vi kan gøre det i 
vores haver. Og så kan man sige at det er en 
dråbe i havet med vores kolonihaver, me-
eeeen……. Mange bække små. Det gælder 
blot om at være positiv indstillet til sagen.
Alt skal være klappet og klar til kongres 22 
hvor forslaget/planen skal til afstemning 
hvis det kan nås..Og først efter en vedta-
gelse kan der sættes ind på alle områder 
med fuld styrke.  
Det var lidt i uddrag om hvad vi laver mil-
jøudvalget, jeg skal nok prøve at holde 
jer underrettet hele vejen så alle kan føl-
ge med. Det kan måske også  bidrage til 
at man allerede nu så småt begynder at 
tænke i  de baner som er groft skitseret 
her i indlægget.

Venlig hilsen
Gunnar, kredsbestyrelsen
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NYE DATOER TIL HAVENYT
Bladudvalget har været i forhandling med 
BUCH,s som trykker vores haveblad HA-
VENYT for at få rykket vores deadline tæt-
tere på udgivelsesdatoen. Og det er lykke-
des. I 2022 vil datoerne for indlevering af 
stof til bladet derfor være rykket sådan at 
der kun vil gå ca. 14 dage fra indlevering af 
indlæg til udgivelse. Det får da en betyd-
ning med den kortere vej fra skribent til 
læser. Og vi vil fortsat opfordre til at man 
bruger bladet noget mere, uanset om det 
er forslag man vil fremføre eller om det er 
en god oplevelse man vil delagtiggøre an-
dre i. Så fat pennen , skriv og send meget 
gerne billeder med. De kan mange gange 
underbygge oplevelsen/historien/forsla-
get. Du kan altid se på øverst side 2 hvor-
når vi skal have dit indlæg til et nummer 
af Havenyt.
Indlevering af indlæg til blad nr. 1 Januar  
2022 skal være på kontoret onsdag den 
19/1   kl. 17.00.  

Venlig hilsen     
Bladudvalget        

KONTORETS ÅBNINGSTIDER
December 2021 :  Onsdag den 8  

Onsdag den 22.
Januar 2022       :  Onsdag den 5  

Onsdag den 13.
Februar 2022    :  Onsdag den 2  

Onsdag den 16.
Alle dage fra kl. 17.00 til 18.30.
Fra og med onsdag den den 2 marts 2022 
er kontoret åbent hver onsdag.

SLUT PÅ ÅRET
Det er som bekendt sidste måned i 2021 
og dermed sidste nummer af Havenyt i 
år. Kredsbestyrelsen vil gerne ønske alle 
medlemmer og annoncører samt sam-
arbejdspartnere i Randers kommune en 
glædelig  jul - forhåbentligt hvid – og et 
rigtig godt nytår. 
Vi husker især 2020 for Corona og i den 
forbindelse siger vi også tak til alle der har 
vist meget stor tålmodighed når vi f.eks. 
har bedt jer om at bestille tid til handel og 
byggeansøgninger med mere på kontoret.. 
I har været meget tålmodige og forståen-
de når vi måttet lukke jer ind i hold og der 
måske har været lidt ventetid. Tak for det.

Venlig hilsen, Kredsbestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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GENERALFORSAMLINGER 2022
H/F Venezuela lørdag den 26/2 i Fritids-
centeret, Vestergade 15, kl. 12
H/F Vasen 30/4 2022
H/F Bjergbyparken 21/5 2022
H/F Romaltparken  26/3/2022
H/F Vorupkærparken 26/3/2022
H/F V. Enghave 25/5/2022
H/F Ulvehøj  15/3/2022
H/F Fjordglimt 22/2/2022
H/F Dronningborgparken 14/5/2022

Dagsorden for alle generalforsamlinger 
og møder skal som minimum indeholde:
• Valg af dirigent 
•  Registrering af deltagende haver 

(Ved kredsrep.møde registrering af 
deltagene delegerede)

• Nedsættelse af stemmeudvalg
• Formandens/bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af årsregnskab
• Indkomne forslag 
•  Valg til bestyrelse ifølge vedtægter 

evt. Valg af revisor + suppleant til 
festudvalg

•  Ved kredsrep.møde, valg 
af revisor + suppleant (er) 

• Valg af delegerede til kredsrep.møde

Dagsorden for foreningsgeneralforsam-
linger udsendes af H/F bestyrelserne.

REFERAT FRA KREDSREPRÆSENTANT-
SKABSMØDE LØRDAG DEN 28. AUGUST 
2021.
Efter velkomst var der valg af dirigent. 
Kredsbestyrelsen foreslog Anni Kyed fra 
Sydøstjyllands kreds, hun blev valgt.
Til mødet var mødt 63 stemmeberettigede 
delegerede, inklusive kredsbestyrelsen.

FORMANDENS BERETNING
Det havde været en svær tid at komme 
igennem grundet Corona. Der var 
restriktioner på kreds-kontoret hvor 
man skulle bestille tid for at komme på 
kontoret. Men der har været et stort salg 
af haver i årets løb. Formanden gjorde 
endvidere opmærksom på at kongressen 
der skulle have været afholdt i september 
i år var flyttet til 2022. Formanden 
takkede haveforeningsformændene og 
kredsbestyrelsen for et godt samarbejde. 
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

REGNSKAB
Kredskassereren fremlagde det årlige 
regnskab, hun gjorde opmærksom på at 
det store salg af haver havde givet øget 
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indtægt til haveforeningerne. Der var 
ingen bemærkninger til regnskabet som 
herefter blev godkendt.

INDKOMNE FORSLAG
Der var indkommet 3 forslag,
alle stillet af kredsbestyrelsen.

Forslag 1:
For at tiltrække bestøvere som bier, som-
merfugle og andre insekter kan indtil 5 % 
af havens grund-areal dyrkes som natur-
have med vilde blomster, mælkebøtter og 
andre vilde tiltrækningsplanter.
Området kan anlægges på et samlet 
område eller det an opdeles i mindre 
afgrænsede områder. Af hensyn til 
spredning af frø må områderne ikke ligge 
nærmere skel til andre haver end 1 meter.
Naturområderne skal klippes ned hvert år 
senest oktober måned.
Efter en mindre debat om for eller imod 
blev forslaget sat til afstemning. Det blev 
vedtaget med stort flertal.

Forslag 2:
Der åbnes for vandet i alle kolonier sidste 
weekend i marts hvis vejret tilladet.
Der lukkes for vandet i alle kolonier den 
sidste weekend i oktober måned.

Et ændringsforslag fra Romaltparken lød:
Er der lukket for vandet åbnes der for 
vandet i alle kolonier  den sidste weekend i 
marts hvis vejret tillader det. Den enkelte 
haveforening beslutter selv hvornår de 
lukker for vandet.
Ændringsforslaget blev sat til afstemning 
med resultatet: For 16, Imod 40, blanke 7. 

Ændringsforslaget var hermed forkastet.
Der efter blev der stemt om kredsbesty-
relsens forslag: For 41, imod 16, blanke 6.
Kredsbestyrelsens forslag blev dermed 
vedtaget.

Forslag 3:
Fra kredsbestyrelsen og andre:
Generalforsamlinger afholdes i tidsrummet 
15. februar – 31. maj.
For forslaget 63, imod 0, blanke 0.

VALG AF KREDSKASSERER:
Bitten Christensen var på valg, der var 
ingen modkandidater og Bitten blev valgt.

VALG TILKREDSBESTYRELSE:
På valg var:
- Jacob Matz, Bjergbyparken
- Kai Søe Gade, Ulvehøj og
- Mariann Nielsen, Bjergbyparken.
Der var ikke andre kandidater så de blev 
alle 3 genvalgt.
Der blev valgt 3 suppleanter til kredsbe-
styrelsen:
1. Inger Knudsen
2. Brian Friis
3 Raisa Raita.

VALG AF KREDSREVISOR:
Hans-Ole B.Madsen afgik som revisor og i 
stedet blev Tage Poulsen fra Vasen valgt. 
Revisorsuppleanter blev : 1. Sten Jensen, 
Vasen og Ib Mortensen, Bjerbyparken.

Herefter var mødet slut og formanden 
takkede forsamlingen for et godt møde 
og rettede også en tak til dirigenten for 
god ledelse.



BJERGBYPARKEN

Så fik vi lukket for vandet, og sæson 
2021 er slut . Dette betyder også, at 
overnatning derude ikke er tilladt. 

Formodet overnatning vil stadig blive 
indberettet til Randers Kommune.
Heldigvis er det mildt i vejret, så man kan 
stadig tage ud og nyde dagtimerne i haven.

Vu har netop orienteret os om, at han 
ikke fortsætter som købmand i Bjergby-
parken. Han og hans mor har været utro-
lig glad for at være hos os, og han syntes, 
de er blevet behandlet utrolig godt her-
ude, men tiden er desværre ikke til, at de 
kan fortsætte.

Bestyrelsen skal nu i gang med at se 
på forpagtningsaftalen, og hvad vi gør 

fremadrettet. Men jeg er sikker på, at alle 
syntes vi skal søge en ny købmand.

Vejene er som i andre kolonihaveforenin-
ger udfordret af det fugtige vejr. Vi har 
indhentet tilbud på, at få kørt ral på Por-
revej og Stenagergårdsvej. Vi venter dog 
til sæsonstart 2022.

Vi kan allerede nu fortælle, at vores 
generalforsamling bliver lørdag d. 21. 
maj 2022 i Bjergbyparken.

Bestyrelsen takker for en god sæson 
2021, og ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår.

Pas på jer selv!
Mange hilsner fra bestyrelsen og Mariann
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DRONNINGBORGPARKEN

Dette er skrevet i begyndelsen af novem-
ber, 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 vinter-
sæsonen.

Indkørslen er lukket i vintersæsonen
Der er et opslag på opslagstavlen, om 
hvor du skal henvende dig, hvis du vil låne 
en nøgle.

Kørsel på vejene i vintersæsonen
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 kon-
kret vurdering, som bestyrelsen foretager.
(Derfor spørger vi, når du vil låne en nøgle).
Hvis vejene bliver kørt op af køretøjer, som 
du har ansvaret for, er det selvfølgelig dig, 
der skal sørge for at de bliver ordnet.

Generalforsamling
Vi holder generalforsamling i
begyndelsen af maj 2022.
Vi holder den i ”Hyggekrogen”.

Projekter i vintersæsonen
Vi har købt et festivaltoilet til 3.000 kr.
Det skal kobles til samletanken. Ved si-
den af bygger vi et pissoir.
Vi har ikke besluttet, om toilettet kun 
skal kunne bruges ved arrangementer i 
”Hyggekrogen”, eller om man kan købe en 
nøgle til toilettet.

Vi overvejer at indlægge vand i ”Hygge-
krogen” og opsætte et køkken i den syd-
lige ende.
Vi vil også gerne have indlagt elektricitet. 
Men det må vente.

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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FJORDGLIMT

Havesæsonen er nu ovre for i år, og der er 
lukket for vandet,forbruget er halveret i 
forhold til sidste år.
Som aftalt ved generalforsamlingen har 
vi søgt et par fonde om tilskud til plæne-
traktor plus depot,også denne gang des-
værre uden gevinst.
Der har netop været præmiefest i Ran-
ders,der var præmier til have nr.28+30 et 
stort tillykke til dem her fra.

Der afholdes generalforsamling 2022
I Hadsund Kulturcenter 22/02  kl.19.

Lokale 1+2
Dagsorden Iflg.vedtægter.

På best.vegne,hilsen:Carl Pedersen.

VASEN

Nu er denne sæson slut tiden går bare alt 
for stærkt men så kan vi jo glæde os til den 
nye sæson starter. 

Det gør den lørdag d. 26 marts 2022 kl 11 
hvor vi åbner for vandet hvis vejret tillader 
det og jeg glæder mig allerede.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
lørdag d. 30 april 2022 der afholder vi  
nemlig vores generalforsamling .

Bestyrelsen takker for en god sæson og 
ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.
Vi ses lige pludselig 

på bestyrelsens vegne Per
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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



EFTERÅR/VINTER SÆSON I HAVEN

Haverne er lukket ned for i år, men der-
med behøver sæsonen for havearbejde 
ikke være slut.
Der er masser af ting, vi stadig kan gøre 
med fordel inden kong vinter evt. lukker 
os helt ned.

 – Blade kan med fordel fjernes fra græ-
sarealer og belægninger, og graves ned 
i havens bede eller ligges i komposten, 
til senere brug. Det kan også anvendes 
til at beskytte sarte planter hen over 
vinteren, ved at ligge et tyndt lag ind 
omkring planten.

 – Nedfaldsfrugt skal også fjernes helt, 
da evt. sygdomme og anden utøj, kan 
overvintre heri.

 – Hækken kan med fordel gåes igennem 
nu, hvis den er blevet for høj eller for 
bred. Den tager ikke skade af en kraf-
tig beskæring eller nedklipning nu, 
dog anbefales det kun at klippe den 
ene side af gangen og vente med den 
anden til næste år, hvis det er nødven-
digt.. Dog skal den ikke klippes, hvis vi 
er inde i en frostperiode, så hellere 
vent til senere.

 – Haver med naturhaver eller Vilde blom-
ster, har måske allerede klippet deres 
arealer ned, da dette ofte er mest ideel 
i Sept.-Oktober. Men har man ikke nået 
det, skal det gøres nu, klip det næsten 
helt i bund, som var det en græsplæne, 
men lad gerne afklippet ligge 1-2 uger, 
så de kan smide de sidste frø til næste 
års sæson. Derefter fjernes al afklip-
pet med en rive og Greb.

 – Beskæring af havens hårdføre buske 
og Træer er også et godt tidspunkt nu. 
Årstiden er god, fordi planterne har 
smidt det meste af løvet, og dermed 
kan vi bedre se forgreningen og syg-
doms tegnene på planterne. Det gi-
ver os et bedre overblik for, hvor vi 
skal klippe/ skære for at lave det rig-
tige snit, og hvad og hvor meget der 
er behov for at fjerne. Klip ikke i en 
frostperiode.

På denne måde er vi meget bedre forbe-
redt til forårets komme.

Vh. Havebrugskonsulenten
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ROMALT

Kære medlem i H/F Romaltparken
Vores lille arrangement i forbindelse med 
afslutning af sæsonen gik godt. 
Fremmødet var flot. Vi fik taget afsked 
med hinanden og vi fik også taget afsked 
med vores forpagtere af kiosken på en 
god måde. 
At vi ønsker ny forpagter er opslået på FB, 
i opslagstavler og via annonce i Ugeavisen 
i uge 45.

Jule-hygge
I inviteres til gratis gløgg og æbleskiver 
lørdag, den 4. december kl. 14-16.

INFO:
Vores haveleje i januar plejer at indeholde 
betaling af forsikring.
Fremover skal forsikring betales den sid-
ste bankdag i marts.
Opkrævning sker som en 3. opkrævning 
udsendt af Østjyllands Kreds -
via betalingsservice/girokort som vanligt.
Denne ændring sker fordi Alm. Brand har 
ændret betalingstidspunkt til 1. april.
Generalforsamling 2022
Der indkaldes til generalforsamling den 
26. marts 2022.

Dagsorden vil fremgå i HaveNyt til februar.  
På mødet skal der vælges formand, 2 

medlemmer og 2 suppleanter til besty-
relsen. Der skal tillige vælges 7 kredsre-
præsentanter og 2 suppleanter. 

Så er du interesseret i en post, er det på 
generalforsamlingen du har muligheden 
for at få denne. Spørgsmål til hvad der 
forventes, at den enkelte kandidat kan 
stilles til Inger, tlf. 20854350.

Forslag til vores ordensregler m.m. kan 
allerede nu fremsendes skriftligt til be-
styrelsen via e-mail bestyrelsen@ro-
maltparken.dk 
Evt. kandidater til bestyrelse eller kreds-
repræsentantskab kan melde sig 
til bestyrelsen senest den 1. marts 2022. 
Tilmelding på generalforsamlingen er 
også muligt.

Tyveri-alarm m.m.
Vores fælleshus, garage etc. har fået Ve-
risure-alarm.  
Af sikkerhed og trygheds hensyn er der i 
den forbindelse opsat udvendigt lys på 
hus og garage.
Vedr. Verisure-alarm har vi fået et ekstra-
ordinært godt tilbud til vores medlemmer 
– i haverne og til privatboligen. Læs mere 
herom på vores hjemmeside.
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ROMALT

Vedr. vores Vintertid:
Husk at du ikke må overnatte i din ko-
lonihave.
Undlad at bruge vores containere i vinter-
sæsonen.
Det er muligt at hente vand til husbehov 
på vores fællestoilet.
Hjælp hinanden med at holde øje med ha-
verne. Ser du noget mistænkeligt, kontakt 
gerne kontoret.
Hunde skal stadig føres i snor og deres ef-
terladenskaber skal fjernes.

Vores kontor og bestyrelse:
Kontoret er lukket indtil sæson-start. Der 
åbnes ved evt. aftale.

Vedr. udlejning af mini-graver, drift af 
fællesområder etc. 
kontakt Jens på tlf.52741718/Lasse på 
tlf. 2720 8357

Vedr. andet: kontakt Inger på tlf.20854350
Vi siger tak for i år og ønsker jer alle en 
Dejlig Jul og Godt Nytår

pbv, Inger

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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VENEZUELA

Havevandring i Venezuela!
Den 4. september havde bestyrelsen 
fornøjelsen af at gå havevandring i 
vores skønne forening – endelig. For-
året var jo særdeles vådt og for os der 
har have i Venezuela føles en regn-
vejrsdag ofte lidt mere våd end for så 
mange andre, da vi jo ikke kun får vand 
fra oven men også fra neden (og fra 
fjorden). Derfor blev havevandringen 
udsat og som vi kunne forstå på ge-
neralforsamlingen blev vi efterspurgt! 
Dette et oprigtigt ønske fra flere med-
lemmer om at vi kommer rundt og dels 
får syn for fine haver – som jo altid er 
skønt. Men jo også for at sikre at vi alle 
holder en nogenlunde standard i for-
hold til gældende regler.

Som de fleste havelejere sikkert har set 
på vores Facebook-side var der mange 

haver der ikke helt stod mål med de 
regler vi har for vedligeholdelse af ha-
ver i Venezuela. Vi har derfor besluttet 
os for at udsende en general håndhæ-
velse, da det vil være et tidskrævende 
og bekosteligt arbejde at sende en hil-
sen ud til så mange haveejere.

Så kære medlemmer – særligt de hvor 
havearbejdet halter efter. Vi har nu alle 
en frist til foråret til at få skik på haven. 
Efter åbning af næste års sæson vil vi 
gå hårdt til værks hvis der ikke sker/er 
sket noget i haverne.

Vi vil også gøre opmærksom på at det jvf. 
vores regler er tilladt at have græsrabat 
UDENFOR hæk, IKKE I HÆKKEN. Græsset 
udenfor hækken skal naturligvis være vel-
holdt/velklippet.
Så hermed en opfordring til at komme 
i gang.

Som mange har bemærket er det ikke kun 
bestyrelsen der ”havevandrer” i forenin-
gen. Corona har fået mange folk til at be-
nytte de skønne rekreative områder som 
vi har i Randers. En del har også fundet 
vejen der fører igennem vores lille koloni. 
Og mange har med forundret sagt at de 
ikke vidste at der fandtes så skønt et sted 
”midt i byen ned til vandet”. Vi kan kun 
glæde os over at folk omtaler vores have-
forening positivt – og vedbliver at ”komme 
forbi/igennem”. Skal vi ikke give dem nog-
le smukke haver at kigge på?!

Bestyrelsen i Venezuela.
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VESTRE ENGHAVE

Kære alle i Vestre Enghave
Denne sæson, er gået på held og vi vil her-
med sige tak for gode oplevelser, arrange-
menter og ”spændende” udfordringer.
Der vil komme et nyhedsbrev, inden det-
te års udløb, med årshjul 2022 mm. Det-
te vil blive sendt til jeres e-mail. De som 
ikke har mail, vil få det sendt på sms eller 
messenger.
Ellers kan det udleveres i fysisk form, ved 
henvendelse til Henriette.
Rigtig god jul og godt nytår når disse ram-
mer. Og velmødt til foråret.

Kære alle i Vestre Enghave 

Denne sæson, er gået på held og vi vil hermed sige tak for gode oplevelser, arrangementer og 
”spændende” udfordringer. 

Der vil komme et nyhedsbrev, inden dette års udløb, med årshjul 2022 mm. Dette vil blive sendt til jeres e-
mail. De som ikke har mail, vil få det sendt på sms eller messenger. 

Ellers kan det udleveres i fysisk form, ved henvendelse til Henriette. 

Rigtig god jul og godt nytår når disse rammer. Og velmødt til foråret. 

                                   

  
Året der gik  

VORUPKÆRPARKEN 

Så gik der endnu en havesæson.  

Velkommen til alle 
nye havelejere, håber 
I har haft nogle gode 
stunder i jeres haver. 
Som ny er der ofte 

mange spørgsmål, se under punktet 
henvendelse til bestyrelsen. 

 

Afslutning på sæson 

Lørdagen før vandlukning 
havde bestyrelsen 
inviteret til suppe og 
kaffe/kage, dejligt at 
se så mange havelejere, det gav også 
anledning til at få sagt ordentligt tak 
for i år til de andre havelejere eller 
måske endda skabe nye 
bekendtskaber (tak til Simone for den 
lækre kage) 

 

Året der gik 

Coronaen hang stadig som en skygge over 
os, men lad os sætte lid til, at vi i 2022 
slipper for strenge restriktioner og kan 
vende tilbage til normal tilværelse. 

Coronaen var igen skyld i, at det var 
begrænset, hvad der kunne laves af 
fællesarrangementer. 

Det bliver forhåbentlig bedre i næste 
sæson, hvor Vorupkærparken kan fejre 40 
års jubilæum. 

 

Bestyrelsen hører 
rigtig gerne fra dig, 
hvis du har ideer til, 
hvordan jubilæet 
skal fejres og gerne hvis nogen vil deltage 
i planlægningen. 

Kontakt bestyrelsen desangående. 

 

 
Hold øje med opslagstavlen og din mail. "#$% 

Der udsendes besked om, hvornår og 
hvor der afholdes generalforsamling. 

Vedtaget på kredsens generalforsamling 
skal foreningernes generalforsamling 
afholdes mellem 15. februar og 31. maj. 

 

Fælles arrangementer  

Måske inviterer vi til gløgg og æbleskiver, 
ligesom sidste vinter. 

Og hvem ved? Det kan også være vi laver 
en nytårsappel med champagne 🍾🍾og 
kransekage. Eller måske finder vi på noget 
helt andet i løbet af den mørke vinter, så 
vi får mulighed for at mødes og hilse på 
hinanden. &'( 

 

 

 

Coronaen hang stadig som en skygge 
over os, men lad os sætte lid til, at vi i 
2022 slipper for strenge restriktioner og 
kan vende tilbage til normal tilværelse.
Coronaen var igen skyld i, at det var be-
grænset, hvad der kunne laves af fælles-
arrangementer.

Det bliver forhåbentlig bedre i næste sæ-
son, hvor Vorupkærparken kan fejre 40 
års jubilæum.

VORUPKÆRPARKEN

Så gik der 
endnu en 
havesæson.

VORUPKÆRPARKEN 

Så gik der endnu en havesæson.  

Velkommen til alle 
nye havelejere, håber 
I har haft nogle gode 
stunder i jeres haver. 
Som ny er der ofte 

mange spørgsmål, se under punktet 
henvendelse til bestyrelsen. 

 

Afslutning på sæson 

Lørdagen før vandlukning 
havde bestyrelsen 
inviteret til suppe og 
kaffe/kage, dejligt at 
se så mange havelejere, det gav også 
anledning til at få sagt ordentligt tak 
for i år til de andre havelejere eller 
måske endda skabe nye 
bekendtskaber (tak til Simone for den 
lækre kage) 

 

Året der gik 

Coronaen hang stadig som en skygge over 
os, men lad os sætte lid til, at vi i 2022 
slipper for strenge restriktioner og kan 
vende tilbage til normal tilværelse. 

Coronaen var igen skyld i, at det var 
begrænset, hvad der kunne laves af 
fællesarrangementer. 

Det bliver forhåbentlig bedre i næste 
sæson, hvor Vorupkærparken kan fejre 40 
års jubilæum. 

 

Bestyrelsen hører 
rigtig gerne fra dig, 
hvis du har ideer til, 
hvordan jubilæet 
skal fejres og gerne hvis nogen vil deltage 
i planlægningen. 

Kontakt bestyrelsen desangående. 

 

 
Hold øje med opslagstavlen og din mail. "#$% 

Der udsendes besked om, hvornår og 
hvor der afholdes generalforsamling. 

Vedtaget på kredsens generalforsamling 
skal foreningernes generalforsamling 
afholdes mellem 15. februar og 31. maj. 

 

Fælles arrangementer  

Måske inviterer vi til gløgg og æbleskiver, 
ligesom sidste vinter. 

Og hvem ved? Det kan også være vi laver 
en nytårsappel med champagne 🍾🍾og 
kransekage. Eller måske finder vi på noget 
helt andet i løbet af den mørke vinter, så 
vi får mulighed for at mødes og hilse på 
hinanden. &'( 

 

 

 

VORUPKÆRPARKEN 

Så gik der endnu en havesæson.  

Velkommen til alle 
nye havelejere, håber 
I har haft nogle gode 
stunder i jeres haver. 
Som ny er der ofte 

mange spørgsmål, se under punktet 
henvendelse til bestyrelsen. 

 

Afslutning på sæson 

Lørdagen før vandlukning 
havde bestyrelsen 
inviteret til suppe og 
kaffe/kage, dejligt at 
se så mange havelejere, det gav også 
anledning til at få sagt ordentligt tak 
for i år til de andre havelejere eller 
måske endda skabe nye 
bekendtskaber (tak til Simone for den 
lækre kage) 

 

Året der gik 

Coronaen hang stadig som en skygge over 
os, men lad os sætte lid til, at vi i 2022 
slipper for strenge restriktioner og kan 
vende tilbage til normal tilværelse. 

Coronaen var igen skyld i, at det var 
begrænset, hvad der kunne laves af 
fællesarrangementer. 

Det bliver forhåbentlig bedre i næste 
sæson, hvor Vorupkærparken kan fejre 40 
års jubilæum. 

 

Bestyrelsen hører 
rigtig gerne fra dig, 
hvis du har ideer til, 
hvordan jubilæet 
skal fejres og gerne hvis nogen vil deltage 
i planlægningen. 

Kontakt bestyrelsen desangående. 

 

 
Hold øje med opslagstavlen og din mail. "#$% 

Der udsendes besked om, hvornår og 
hvor der afholdes generalforsamling. 

Vedtaget på kredsens generalforsamling 
skal foreningernes generalforsamling 
afholdes mellem 15. februar og 31. maj. 

 

Fælles arrangementer  

Måske inviterer vi til gløgg og æbleskiver, 
ligesom sidste vinter. 

Og hvem ved? Det kan også være vi laver 
en nytårsappel med champagne 🍾🍾og 
kransekage. Eller måske finder vi på noget 
helt andet i løbet af den mørke vinter, så 
vi får mulighed for at mødes og hilse på 
hinanden. &'( 

 

 

 

Velkommen 
til alle nye 
havelejere, 
håber I har 

haft nogle gode stunder i jeres haver. Som 
ny er der ofte mange spørgsmål, se under 
punktet henvendelse til bestyrelsen.

Afslutning på sæson
Lørdagen før vandlukning havde besty-
relsen inviteret til suppe og kaffe/kage, 
dejligt at se så mange havelejere, det gav 
også anledning til at få sagt ordentligt 
tak for i år til de andre havelejere eller 
måske endda skabe nye bekendtskaber 
(tak til Simone for den lækre kage)
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Sæsonstart 

 

  

 

Der åbnes for vandet Lørdag den 26 
marts 2022 kl. 11.00, vigtigt at der er en 
til stede i alle haver, hvis der skulle være 
en sprængning af et rør eller problemer 
med en stophane, så kan der hurtigt 
handles derpå. 

 

Henvendelse til bestyrelsen 

Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. 
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller v
orupkaerparkensformand@gmail.com  

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 
og godt nytår. 

  

 

 

 

 

VORUPKÆRPARKEN

Bestyrelsen hører rigtig gerne fra dig, 
hvis du har ideer til, hvordan jubilæet skal 
fejres og gerne hvis nogen vil deltage i 
planlægningen.
Kontakt bestyrelsen desangående.

Hold øje med opslagstavlen og din mail.
Der udsendes besked om, hvornår og 
hvor der afholdes generalforsamling.
Vedtaget på kredsens generalforsamling 
skal foreningernes generalforsamling 
afholdes mellem 15. februar og 31. maj.

Fælles arrangementer 
Måske inviterer vi til gløgg og æbleskiver, 
ligesom sidste vinter.
Og hvem ved? Det kan også være vi la-
ver en nytårsappel med champagne og 
kransekage. Eller måske finder vi på no-
get helt andet i løbet af den mørke vinter, 
så vi får mulighed for at mødes og hilse 
på hinanden. 

 

 

Sæsonstart 

 

  

 

Der åbnes for vandet Lørdag den 26 
marts 2022 kl. 11.00, vigtigt at der er en 
til stede i alle haver, hvis der skulle være 
en sprængning af et rør eller problemer 
med en stophane, så kan der hurtigt 
handles derpå. 

 

Henvendelse til bestyrelsen 

Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. 
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller v
orupkaerparkensformand@gmail.com  

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 
og godt nytår. 

  

 

 

 

 

 

 

Sæsonstart 

 

  

 

Der åbnes for vandet Lørdag den 26 
marts 2022 kl. 11.00, vigtigt at der er en 
til stede i alle haver, hvis der skulle være 
en sprængning af et rør eller problemer 
med en stophane, så kan der hurtigt 
handles derpå. 

 

Henvendelse til bestyrelsen 

Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. 
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller v
orupkaerparkensformand@gmail.com  

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 
og godt nytår. 

  

 

 

 

 

Sæsonstart
Der åbnes for vandet 
Lørdag den 26 marts 
2022 kl. 11.00, vig-
tigt at der er en til 
stede i alle haver, hvis 
der skulle være en 

sprængning af et rør eller problemer med 
en stophane, så kan der hurtigt handles 
derpå.

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 6114 3946
mandag og torsdag kl. 18.00 - 19.00. 
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller 
vorupkaerparkensformand@gmail.com 

Bestyrelsen
ønsker alle en
glædelig jul
og godt
nytår.

VORUPKÆRPARKEN 

Så gik der endnu en havesæson.  

Velkommen til alle 
nye havelejere, håber 
I har haft nogle gode 
stunder i jeres haver. 
Som ny er der ofte 

mange spørgsmål, se under punktet 
henvendelse til bestyrelsen. 

 

Afslutning på sæson 

Lørdagen før vandlukning 
havde bestyrelsen 
inviteret til suppe og 
kaffe/kage, dejligt at 
se så mange havelejere, det gav også 
anledning til at få sagt ordentligt tak 
for i år til de andre havelejere eller 
måske endda skabe nye 
bekendtskaber (tak til Simone for den 
lækre kage) 

 

Året der gik 

Coronaen hang stadig som en skygge over 
os, men lad os sætte lid til, at vi i 2022 
slipper for strenge restriktioner og kan 
vende tilbage til normal tilværelse. 

Coronaen var igen skyld i, at det var 
begrænset, hvad der kunne laves af 
fællesarrangementer. 

Det bliver forhåbentlig bedre i næste 
sæson, hvor Vorupkærparken kan fejre 40 
års jubilæum. 

 

Bestyrelsen hører 
rigtig gerne fra dig, 
hvis du har ideer til, 
hvordan jubilæet 
skal fejres og gerne hvis nogen vil deltage 
i planlægningen. 

Kontakt bestyrelsen desangående. 

 

 
Hold øje med opslagstavlen og din mail. "#$% 

Der udsendes besked om, hvornår og 
hvor der afholdes generalforsamling. 

Vedtaget på kredsens generalforsamling 
skal foreningernes generalforsamling 
afholdes mellem 15. februar og 31. maj. 

 

Fælles arrangementer  

Måske inviterer vi til gløgg og æbleskiver, 
ligesom sidste vinter. 

Og hvem ved? Det kan også være vi laver 
en nytårsappel med champagne 🍾🍾og 
kransekage. Eller måske finder vi på noget 
helt andet i løbet af den mørke vinter, så 
vi får mulighed for at mødes og hilse på 
hinanden. &'( 
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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 
vestreenghave@gmail.com

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

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. 17-18.30
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
Jesper Rehder Jensen - VZ
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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