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   Indlevering senest kl. 17.00

KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg       Udkommer
til HAVENYT 2022       ca.

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

ændringen, meget gerne før. Skriv fra 
hvilken dato ændringen gælder og oplys i 
hvilken haveforening du er medlem.

Du skal også oplyse vejnavn og have-
nummer i foreningen. Du kan vælge at 
sende det på mail til koloniranders@
mail.dk eller du kan lægge en seddel med 
oplysningerne i vores postkasse
Vestergade 48. Du er selvfølgelig også 
velkommen på kredskontoret en onsdag 
aften i åbningstiden.

H/F Fjordglimt, Hadsund melder æn-
dringerne til egen bestyrelse som så 
videresender til kredskontoret.
Melder du ikke ændringerne inden 
ovennævnte frist skal du betale et gebyr 
på kr. 150.00 som vil blive opkrævet 
sammen med næste opkrævning for 
haveleje.

KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
LØRDAG D. 18. JUNI  2022 I  
FRITIDSCENTRET

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til kredskontoret senest 2 uger efter 

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.



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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BJERGBYPARKEN

Håber I alle er kommet godt ind i det 
nye år.
Vi går vel alle, og venter på at for året 
kommer, så vi igen kan komme i vores 
haver.
Bjergbyparken søger ny købmand, 
da Vu desværre har valgt, at holde 
som købmand. Der er lagt opslag på 
Bjergbyparkens hjemmeside, Vi håber 
selvfølgelig, at nogle er interesseret.

På hjemmesiden og i opslagskassen på 
gården, kan I allerede nu se datoer for 
fællesarbejder, og igen i år vil der komme 
containere 2 gange om året. 
Pas på jer selv.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen og Mariann
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DRONNINGBORGPARKEN

Når du læser dette, så er der kun godt 
2 måneder til den nye sæson, nemlig 
den dag sommertiden begynder, i år 
lørdag 26/3.
Hvis vejret tillader det, er det også her vi 
åbner for vandet.
Men mere om det i næste nummer.

Indtil videre (pr. 19/1) har det været en 
stille og rolig periode i haveforeningen. 
Bestyrelsen har ikke hørt om indbrud el-
ler hærværk. Men det er jo lidt tilfældigt, 
om bestyrelsen får det at vide.
Derfor vil vi opfordre dig til at give 
bestyrelsen besked, hvis du har haft 
indbrud og/eller hærværk.

Trailer-parkeringsplads
Der har i flere år været mulighed for at 
leje en plads til traileren.
Det fortsætter vi selvfølgeligt med.
Men bestyrelsen har besluttet, at lejeren 
selv skal fjerne ukrudt på sin plads.
Det er svært at komme til ved fællesar-
bejdet uden at skulle fjerne traileren.
Lejen er stadig 100 kr. pr. år.
De der har haft en trailerplads i 2021, 
har forret til at fortsætte.

Hvis der er nogle der ikke ønsker at fort-
sætte, så giv besked til formanden.
Vi sender senere en opkrævning.

De nuværende pladser har alle været 
lejet ud i 2021. Men der er mulighed for 
at lave flere pladser.

Kollektiv forsikring
De af jer der er med i den kollektive forsik-
ring, har fået en opkrævning for 2021-22, i 
januar, sammen med havelejen.
Vi har ikke fået priserne endnu (forsik-
ringen går fra 1/4 til 31/3).
Derfor har vi opkrævet samme beløb 
som sidste år: fuld forsikring 1440 kr. og 
brandforsikring 530 kr.).
Vi har efterfølgende fået at vide at forsik-
ringen stiger med 4% (pristalsregulering).
I får senere at vide, hvornår I skal betale 
forhøjelsen.
Selv om forsikringen steg ret meget i 
2021, ligger den stadig i den billige ende.
Interesserede lejere kan henvende sig 
formanden for yderligere information.
HUSK! Du skal have en brandforsikring.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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ROMALTPARKEN

Kære medlem

Generalforsamling – NY DATO
Generalforsamlingen afholdes IKKE 
som aftalt i vores haveforening den 26. 
marts 2022.

Generalforsamlingen af-
holdes i Fritidscentret den 
9. april 2022 kl. 12.00.
Afhængigt af corona-situ-
ationen kan der blive tale 
om medlemsbegrænsning, 
mundbind og corona-pas. Hvis nødven-
digt, får I besked herom.

DAGSORDEN 
1.  Velkomst og valg af dirigent og referent 
2. Registrering af fremmødte haver
3. Valg af stemmeudvalg på 3 personer 
4. Formandens beretning. 
5. Regnskab Haveforeningen 
6. Regnskab Festudvalg
7. Indkomne forslag 
8. Valg af formand
9.  Valg til bestyrelsen - bestyrelsesmed-

lemmer (for 2 år): Allan og Lasse er på 
valg. Allan modtager ikke genvalg.

10. Valg af 2 suppleanter (1 årig periode) 
11. Valg til festudvalget. 
12. Valg af revisor til Festudvalg
13.  Valg af delegerede og suppleanter 

til Kredsgeneralforsamlingen. (5 
personer) 

14. Eventuelt.

Nærmere info vedrørende generalfor-
samlingen fremsendes via e-mail til alle 
medlemmer primo marts 2022. 

VILDKATTE
Lad os hjælpe vild kattene 
og os selv, ved at ringe til 
Kattens Værn, som vil af-
hente uønskede katte. 
Den nye kattelov skal overholdes og 
respekteres i vores forening. Fodring af 
vild katte fordrer, at der tages et ansvar 
for kattene, at der vises hensyn til na-
boerne – se også vores kattepolitik fra 
2016. Sker dette ikke, kan det i ekstreme 
tilfælde medføre politianmeldelse fra 
generede medlemmer. Kort sagt – der 
må IKKE være epi-centre med vildkatte i 
vores forening.
Kontakt vores kontor via tlf. 2085 4350 
– da vi formidler kontakten til Kattens 
Værn.

Vedrørende den KOLLEKTIVE FORSIKRING
H/F Romaltparkens 
medlemmer skifter 
forsikringsselskab til 
TRYG forsikring. 

Skiftet sker fra 1. april 2022. Årsagen 
er at den årlige forsikringspræmien ved 
Alm. Brand, via Forbundet, blev for dyr. 
Ved skiftet får det enkelte medlem en 
mulig årlig besparelse på ca. kr. 470 i 
årspræmie og alle får derudover en bo-
nus på 5-8 %. Forsikringen giver samme 
dækning som tidligere forsikring.
Samlet sparer vores medlemmer ca. 
kr.78.000 i præmie i året 2022/23 - plus 
deres kommende bonus. 

Forsikringspræmie for året 2022/2023 
med selvrisiko er kr. 1110,00 og uden 
selvrisiko er kr. 1306,00.
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ROMALTPARKEN

Giv besked senest den 28/2 2022 via 
e-mail til bestyrelsen@romaltparken.
dk hvis du ønsker en forsikring uden 
selvrisiko. 
Er du ikke allerede med i den kollektive 
forsikring via Forbundet og ønsker du at 
være med i den nye kollektive forsikring? 
Kontakt os venligst via tlf. 2085 4350.

Kiosk forpagter
Det er endnu ikke lykkedes at finde den 
rette forpagter. Vi opgiver dog ikke håbet 
og gør hvad vi kan for at få en forpagter, 
således at vores kiosk kan give glæde og 
skabe fællesskab for alle.
I ønskes alle et godt ”Vinter-hi”.

Vh
Bestyrelsen

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



* Voxmeter 2022, danskernes foretrukne bank: 
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

Skal du også være 
kunde i danskernes 
foretrukne bank?
Vi er en anelse mere personlige
Vores nærværende tilgang til rådgivning har gjort os til 
danskernes mest foretrukne bank hvert år siden 2009*.

Se mere på al-bank.dk/bedstebank

Østervold 18  |  8900 Randers
38 48 30 95  |  randers@al-bank.dk
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VESTRE ENGHAVE

Godt nytår og velkommen til 2022
-Håber I alle er kommet helskindet 
igennem jul og nytår. Snart banker 
foråret på og mon ikke alle glæder sig 
til dets komme. 

-Indtil da, opfordres I til få læst op på 
regler og vedtægter, som er gældende 
generelt for kolonihaver i Danmark, i 
Østjyllands kreds og for Vestre Enghave. 
De forefindes i hæftet, der udleveres ved 
køb af have og på kolonihaveforbundets 
hjemmeside www.kolonihaveforbun-
det-oestjyllands-kreds.dk
-Derudover kan der opfordres til, at der 
tænkes og tales sammen i de enkelte 
udvalg om den kommende sæson - skal 
der ske nye tiltag, skal der ændres, skal 
der udvikles, mm.

-Sæt allerede nu nedenstående datoer i 
din kalender. Og hold løbende øje med fa-
cebook og opslagstavlen med diverse info.
Vandåbning 27/3 kl. 11.00
Arbejdsdag 14/5 kl. 10.00 
Generalforsamling 22/5 kl. 10.00
Sct. Hans 23/6
Haverunde 26/6 
Haverunde 4/9
Arbejdsdag 10/9 kl. 10.00
Vandlukning 30/10 kl. 11.00
Bestyrelsesmøder   1. Onsdag i hver 

måned fra april 
til november

HUSK altid at læse info fra Kredsen på de 
første sider i bladet/Havenyt

Hyg og hej fra bladudvalget



VORUPKÆRPARKEN
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Velkommen 
Vi er glade for at kunne byde nye 
havelejere velkommen til deres første 
sæsonstart, ønsker alle en god sæson  
Ved spørgsmål, se nederst under hen-
vendelse til bestyrelsen. 

Sæsonstart
Lørdag den 26. marts kl. 
11.00
Så er vi endelig nået til 
marts måned og sæso-
nen starter snart for i år, 
Efter planen åbnes der for vandet d. 26. 
marts kl. 11.00 og sæson 2022 skydes 
i gang.
HUSK der skal være én person til stede i 
haven i tilfælde af vandsprængning.

Arrangementer
Hold øje med op-
slagstavle og hjemme-
side i tilfælde af hård 
frost, så vandåbning må 
udsættes.

Vorupkærparkens
Generalforsamling 
finder sted i Smut ind lørdag d. 30. april 
2022, kl. 13.00
Stemmeberettigede samt ægtefælle/
samlever kan deltage.

Dagsorden iflg. vedtægter.
Velkomst.
1. Valg af dirigent og referent
2. Registrering af fremmødte haver
3. Nedsættelse af stemmeudvalg
4. Bestyrelsesberetning
5. Årsregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
 Forslag fra bestyrelsen:
  Havelejen forhøjes med 50.-kr. årligt til 

vedligeholdelse af vand-ledningsnettet.
7.  Valg af formand.  

På valg Knud Vissing
8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På 

valg Jesper Jensen og Tina Lavlund. 
Tina ønsker ikke genvalg.

9.  Valg af 2 suppleanter. På valg Mona 
Lindgård og Frank Lynggård

10.  Valg af delegerede til kredsrepræsen-
tantsskabsmøde

11. Eventuelt



VORUPKÆRPARKEN

 

 

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. 
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Henvendelse til bestyrelsen 
Kan ske på tlf.: 6114 3946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. E-mail:  vorup-
kaerparkensformand@gmail.com    
Skemaer 

Ansøgning om salg af have, byggeansøg-
ning, leje af Smut-Ind, tilmeldelse til kol-
lektiv forsikring kan afhentes på kontoret 
ved arbejdslørdage eller ved henvendelse 
til bestyrelsen.  

I ønskes alle en god sæson og vi glæder 
os til at der igen bliver aktiviteter i 
haverne.  

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 
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

HAVE NYT | 11



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


