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   Indlevering senest kl. 17.00

 KREDSEN

 VURDERINGER

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2022 ca.

Nr. 7 – 17/8 primo september

Nr. 8 – 16/11 primo december

Vi vurderer normalt den sidste
mandag i måneden.
Der er ikke vurderinger i juli.
Herefter sker det på følgende datoer 
resten af året:
•  Mandag 29/8
(sidste frist for bestilling, onsdag 24/8)
•  Mandag 26/9
(sidste frist for bestilling, onsdag 21/9)
•  Mandag 31/10
(sidste frist for bestilling, onsdag 26/10)
•  Mandag 28/11
(sidste frist for bestilling, onsdag 23/11)

Vi har ikke normale vurderinger i
december, januar og februar.

Hvis du ønsker at få din have vurde-
ret, skal du udfylde og underskrive 
en ejererklæring Du kan enten gør det 
på Kredskontoret, eller udfylde den på 
forhånd. (Ejererklæringen ligger på 
kredsens hjemmeside).

Det er vigtigt at du udfylder ejererklærin-
gen så grundigt som muligt.

Under ”eventuelle andre oplysninger” kan 
du bl.a. skrive bebyggelsens alder, om 
du har ændret på bebyggelsen størrelse  
siden sidste vurdering, og andet som du 
mener har betydning for vurderingen.

Hvis du har tegninger over bebyggelsen 
og/eller fakturaer for køkken, bad/toilet 
og evt. forbedringer, skal du tage dem 
med.

Bestilling af en vurdering foregår normalt 
på kredskontoret. Hvis du undtagelsesvis 
sender bestillingen gennem bestyrelsen, 
er det særlig vigtigt, at der er så mange 
oplysninger som muligt.

Hvis du har spørgsmål, skriv til: 
vurdering
@kolonihaveforbundetoestjylland.dk

Vurderingen koster 400 kr., som
du skal betale ved bestillingen
(kontant eller mobilepay: 464 511).
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ASKEPOT
Når naturen kalder
I kolonihaverne bruges der i disse år, rig-
tig mange penge på at grave tanke ned 
på grundene, installere vandskyllende to-
iletter, og bagefter på at få tømt tankene 
igen og igen. En tank og et toilet installe-
ret, løber typisk op i omkring 30.000 kr. Og 
efterfølgende en masse besvær med at 
få tankvogne ind i området, hver gang der 
skal tømmes.

Ulla og jeg valgte sidste år en anden løs-
ning. Forbrændingstoilettet ”Cinderella”.

Et forbrændingstoilet skal ikke tilsluttes 
vand. Det skal tilsluttes en stikkontakt, 
(kan også fås til gas). Da det ikke tilsluttes 
vand, kan det også bruges om vinteren.

Affaldsprodukterne urin og ekskremen-
ter forbrændes i et lukket forbrændings-
kammer ved en meget høj temperatur, 
hvilket giver en minimal mængde aske. 
Den varme luft fra forbrændingen ledes 
ud gennem et aftræksrør, og giver ingen 
lugtgener. 

Driftsudgiften udgøres af en papirpose, 
lidt som et stort kaffefilter, og noget el til 
forbrændingen. Posen forbrændes sam-
men med affaldet. Mit skøn er ca. 2-3,- kr. 
pr. besøg. Vi tømmer askeskuffen hver 1-2 
måneder. Asken er helt steril, og kommer 
bare i komposten.

 KREDSEN

Hvis ellers der er en stikkontakt i nær-
heden, kan man selv installere både 
toilettet og aftrækket. Det er utroligt 
enkelt, og det virker.

Cinderella er norsk produceret, og im-
porteres til Danmark af NDO Supply i Ho-
bro. Det forhandles af Pro-shop i Taulov 
ved Fredericia. Prisen løber op i omkring 
30.000 kr. med det hele. 

Der findes billigere løsninger på markedet, 
men vi er ikke i tvivl om, at vi har valgt den 
absolut bedste løsning.

Er du interesseret i løsningen, så læs 
mere på cinderellaeco.com hvor der kan 
findes svar på det meste. Og vil du gerne 
se det i virkeligheden, så kom ind og kig, 
men ring lige på 2624 8501 inden.

Tage Overgård Poulsen



4 | HAVE NYT

 KREDSEN

KREDSEN
Vi har haft repræsentantskabsmøde og 
desværre blev Gunnar, Erling og Jes-
per ikke genvalgt. Gunnar har jo siddet i 
kredsbestyrelsen siden 2008 og har lavet 
et stort stykke arbejde i alle de år.

Han har en meget stor viden og den kom-
mer vi til at mangle. Man opbygger jo en vi-
den når man har været med i så mange år.

Han har jo også siddet i hovedbestyrel-
sen sammen med mig og forskellige ud-
valg deri. Så Gunnar en stor tak skal lyde 
til dig fra os i Kredsbestyrelsen. Du er til 
enhver tid altid velkommen på Kredskon-
toret.

Selvfølgelig skal der også lyde en tak til i an-
dre 2 for jeres arbejde i kredsbestyrelsen.
Det er altid underligt at sige farvel til nogle 
man har arbejdet godt sammen med. 

Hilsen Per 

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til skriftligt kredskontoret senest 2 
uger efter ændringen er sket, meget ger-
ne før. Skriv fra hvilken dato ændringen 
gælder og oplys i hvilken haveforening du 
er medlem.

Du skal også oplyse vejnavn og have-
nummer i kolonien. Du kan vælge at 
sende oplysningerne på mail til kolo-
niranders@mail.dk eller du kan lægge en 
seddel med oplysningerne i vores post-
kasse Vestergade 48. Du er selvfølgelig 
også velkommen på kredskontoret en 
onsdag aften i åbningstiden, vi sidder 
klar til at betjene dig.

H/F Fjordglimt melder ændringerne til 
egen bestyrelse som så videresender til 
kredskontoret. Hvis du ikke melder æn-
dringerne senest ovennævnte frist skal du 
betale et gebyr på kr. 150.00. Gebyret op-
kræves på næste opkrævning for haveleje. 
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Referat Generalforsamling 2022 
1. Velkomst
Mariann Byder velkommen. 

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

3.  Registrering af de fremmødte.
37 stemmeberettede 

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Dorthe jakob Hans

Per siger tak for valget. Der er en dagsorden, 
næste punkt er formandens beretning.

5. Formandens beretning
Velkommen til generalforsamlingen der 
igen i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. 
Vi fik så mange positive tilkendegivelser 
sidste år, over at det var herude, så det 
holder vi fast ved. I år er der heldigvis in-
gen restriktioner.

Beretningen gælder for 2021

Vi åbnede for vandet weekenden hvor vi 
gik over til sommertid, der var heldigvis 
ingen frostsprængninger, hvad vi ellers 
frygtede, da vi jo havde haft lave frost-
grader. Vi kunne desværre ikke mødes i 
Mødestedet til fælles morgenkaffe, da der 
jo stadig var forsamlingsforbud.

Vu valgte at takke af for denne gang. Ikke 
fordi han var træt af at være herude, men 
simpelthen pga. familiemæssige årsager.

Og desværre er det ikke lykkes os, at finde 
en ny købmand til denne sæson.

Jubilæumsfesten blev udskudt endnu en-
gang. Men heldigvis bliver den afholdt d. 
25. juni i år.

Ikke alle har underskrevet en tro og love 
erklæring på, at de har brandforsikring. 
Jeg skal opfordre til, at de der endnu ikke 
har underskrevet en sådan, kommer op på 
gården og underskriver den. Der vil blive 
lagt nogle datoer på hjemmesiden, hvor 
vi fra bestyrelsen vil sidde på gården, så 
man kan få det gjort.

Vi gentog igen succesen med container 
2 gange årligt. Igen i 2021 blev de virke-
lig fyldt, og vi gentager igen her i år. Vi har 
allerede haft første gang, og de var fyldt 
til randen

Sidste år blev der på generalforsamling 
vedtaget, at forhøje boden til 1000 kr. for 
manglende deltagelse. Dette er kommet 
bag på mange. Så vi håber på, at der i år vil 
møde flere op.

Der blev solgt mange haver herude. Vi var 
overbevist om, at det var pga. coronaen 
og rejserestriktioner. Men vi kan se at det 
fortsætter. 

Det er rigtig dejligt, og jeg vil gerne byde 
alle velkommen. Håber at alle I nye opda-
ger, at det er ganske hyggeligt, at have en 
kolonihave, og hvis man har lyst kan være 
en del af fællesskabet.
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Også mange brugte sommeren på at re-
novere og bygge. Det er fantastisk dej-
ligt, at opleve en masse aktivitet rundt 
i parken.

Det mere alvorlige er, når vi går havevan-
dring og må give gule kort og bod til de 
sædvanlige havelejere. 

Vi skal pointere, at man skal holde sin 
hæk og parkeringsplads 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 gode ret til, at 
indkalde havelejer med havekonsulent, 
hvis vi syntes at haven er meget mislig-
holdt.

Vi fjernede portalen, og skiltet med 
Bjergbyparken blev sat ud til Mariager-
vej. Personligt syntes jeg det er meget 
pænere nu.

Igen i 2021blev der udtaget 10 haver til 
præmie. Det var virkeligt et sløjt fremmø-

de på Fritidshjemmet i efteråret. De der 
fik præmie sidste år, skal så i år ud og tage 
haver ud. Mere herom senere.

Sidste år stod jeg her, og roste alle for 
ikke at ligge en masse negative ting ud 
på Facebook. Det skulle jeg nok aldrig 
have gjort. For jeg skal da love for, at nu 
hvor man ikke har coronaen, at gå op i, kan 
man finde en masse andre ting. 

Jeg vil bede jer huske på, at når I skriver 
noget negativt, startes der ligesom en 
lavine. Både bestyrelse og festudvalg hø-
rer/læser en masse negative ting om os. 

Dette er utrolig sårende og trættende, og 
gør at flere af os overvejer at stoppe.

Vi gør alle det bedste vi kan, og er man 
uenig i det vi gør, så kom direkte til os i 
stedet. 

Det at være i festudvalg og bestyrelse er 
et frivilligt hverv, som vi har påtaget os, 
så er der nogle der mener, de kan gøre det 
bedre, vil jeg opfordre jer til at melde jer. 
Jeg er sikker på, jeg taler på hele besty-
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relse og festudvalgs vegne, når jeg siger, 
at der ikke er lim på vores stole. 
For når man mener bestyrelsen burde ud-
skiftes, må det jo være fordi man mener, 
man selv kan gøre det bedre!

Det at der er kommet en anderledes hold-
ning herude, får mig til at nævne et ek-
sempel. Da vi for små 3 uger siden holdt 
foran haven på Persillevej, for at læsse 
af, kom en bil fræsende med langt mere 
end de tilladte 20 km/t, og dyttede for at 
vi kunne fjerne bilen. Jeg må lige sige, at vi 
holdt der i allerhøjest 2 min. 
Jeg tænker, hvad hvis vi stod med et gam-
melt menneske der lige skulle følges ind – 
det havde vedkommende nemlig ikke mu-
lighed for at se.Er det virkelig en opførsel 
som er i den gode gamle kolonihaveånd?

Så sent som i går, var der startet en ”tråd” 
på Facebook, som indeholdt direkte 
usandheder. Jeg må også sige, at det at 
man truer os med Bjarne Overmark, prel-
ler fuldstændig af på mig, og jeg syntes 
det er direkte barnligt .
Bjarne Overmark kender lejeloven, men 
han er ikke inde i Kolonihaveloven.

Jeg vil bede jer alle tænke jer om før I 
kommer ud med jeres negative holdnin-
ger. I må meget gerne være uenige med 
os, men kom til os selv, i stedet for at ud-
skælde alt og alle på eks. Facebook

Stadig rigtig mange har fået nedgravet 
tank. Alle med tank vil blive opkrævet for 
ekstra vandforbrug.

Gården, legehus og vandværk trænger 
igen til at blive malet. Der er sat en hel 
weekend af hér i juni, så jeg vil opfordre 
så mange som muligt, til at komme op og 
svinge en pensel

Skønt vi har lavet rigtig mange ting de 
sidste par år, har Bjergbyparken stadig 
en god og sund økonomi. Derfor valgte vi 
i år at få vejene ordnet, og lagt ral på de 
2 mest trafikerede veje. Vi satser på, at 
få råd til det samme på de små knapt så 
trafikerede veje. Bitten vil komme ind på 
vores regnskab senere.

Behøver jeg nævne, at hastighedsbe-
grænsningen hedder 20 km/t i hele Bjerg-
byparken. Jeg har flere gange oplevet at 
blive overhalet herude.

Det faste punkt her på generalforsamlin-
gen: vi har erfaret at folk overnatter der-
ude. Jeg vil endnu engang pointere, at vi 
bare gør vores arbejde, og ikke leger poli-
tibetjente, som enkelte havelejere mener.

Vi har sendt listen over vinterbeboerne til 
Randers Kommune- som vi som bestyrel-
se bør og skal

Vi kan se, at flere og flere får vandtanke 
i deres haver. Bestyrelsen håber, at alle 
der tapper vand inden vandlukning, sør-
ger for at afregne med vandværket. Men 
vi må desværre sige, at ingen endnu har 
afregnet 
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Også i denne sæson skal man hente sit 
havenyt oppe på gården. Dette gælder 
selvfølgelig kun de numre der udgives i 
sæsonåbningen. 

Endnu engang vil 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 be-
styrelsen har også vores egne haver som 
skal passes, og som vi også gerne vil nyde.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der 
i 2020 kom nye afbrændingsregler i Ran-
ders Kommune. ALT afbrænding er for-
budt hele året. Dog må man stadig have 
en bålsted på 80 cm. Hvorfra man må 
brænde rent træ. Dog skal de skrevne 
afstandsregler overholdes. Endvidere 
skal Skt. Hans bål begrænses, det vil 
sige, at de ikke må være mega store, og 
også her skal der bruges rent træ.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker 
op om bestyrelsen og vores arbejde. 

-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 opbakning. I er helt 
uvurderlige! 

En stor tak til Brian som ikke modtager 
genvalg. Du har været en helt uvurderlig 

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måne-
den – eller når der er nogle nyheder, op på 
vores hjemme- og Facebook side. 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. 

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

Flere henvender sig til mig, da de er gene-
ret af høj musik. Bestyrelsen lavede for år 
siden regler omkring dette For en sikker-
heds 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 me-
get, kan man tage en venskabelig snak hen 
over hækken, i stedet for, at tro proble-
merne absolut skal ordnes af bestyrelsen. 
Vi er vel alle interesseret i at holde det 
gode naboskab.

Bestyrelsen har lavet særregler. Disse kan 
læses på hjemmesiden eller på opslag i 
kassen.
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BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.

støtte, og din arbejdsindsats har været 
helt enorm. Du og jeg trådte ind i bestyrel-
sen sammen, og havde vel egentlig også 
en aftale om, at vi også trådte ud sam-
men. Tak til Gitte fordi vi har måtte bruge 
så meget af Brians tid 

Også Kredsen skal have en stor tak. 
Tak for et godt 2021, og velkommen til et 
forhåbentlig ligeså godt 2022, som vi alle-
rede er i godt i gang med.
Pas godt på jer selv og hinanden 

Husk det er sammen vi gør en forskel!!

Jakob : Du nævnte vandtanke, jeg vil helst 
ikke betale for mit regnvand, som jeg tap-
per. Der er mange som har de store vand-
tanke, til regnvand. De skal vel ikke betale 
afgift.
Per: Matz bliver lidt nærig nu, det er jo kun 
dem som tapper vand fra vandhanerne, 

selvfølgelig ikke fra tagenderne.
 Jan Flemming. Jeg har lige en enkelt be-
mærkning til vandtankene. Det må være 
svært for bestyrelsen at skelne, om det er 
regnvand og drikkevand, der bliver tappet. 
Jeg ved da fra den tidligere formand for 
vandværket, lige op til vandlukningen, bli-
ver tappet ekstremt meget vand. Så selv-
følgelig må det være svært at skelne. 

Mariann: Det er rigtigt, mange af de tanke 
står ud til vejen og bliver fyldt op, så de er 
nemme at se og jeg tænker, at når man 
har en 6 -7 stykker der er fyldte, så er det 
ikke bare regnvand, godt nok får vi meget 
regn i DK, men dog ikke så meget.
Per: Så opfordringen fra formanden, det var, 
få dem nu gemt væk, så de ikke kan ses. 

Beretning vedtaget.
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6. Regnskab fremlagt af Bitten
På bagsiden er der en specifikation, af de 
tal i kan se på forsiden. Der er ikke meget 
at sige. I har penge som skidt. Der et over-
skud på 45.000,- og en beholdning på en 
250.000 det må siges at være noget af en 
sjat. Er der nogle spørgsmål. 
Ingen spørgsmål
Per: Regnskabet skal tages til efterret-
ning, det skal godkendes på kredsrepræ-
sentantskabsmødet. 
Hans: Hvad skal vi bruge de penge til ?
Per: Der må komme forslag til næste år.

Mariann: man kan jo indsende forslag, til 
generalforsamlingen, hvis der er noget 
stort man synes skal laves. Da jeg trådte 
til for en 8-9 år siden, af ikke hel egen fri 
vilje, da var der et underskud på 111.000,- 
De første 3 år vi var her, brugte vi stort 
set ingen penge. Vi vedligeholdte, men vi 
sparede også op. Fordi det var ikke rart og 
bestyrelsen har egentlig hele tiden sagt, 
at vi skulle have noget til uforudsete ud-
gifter. Jeg kan jo sige, at det at køre ral 
på vejene, det var bestemt ikke gratis. Så 
næste år, når regnskabet kommer, så er 
der ikke helt de samme penge. Vi snakker 
meget om det i bestyrelsen, og overvejer 
det før vi gør noget. 

7. Indkomne forslag
Gry: Det er mig der har stillet forslaget, 
det har jeg fordi, jeg hører at folk gerne vil 
have trampoliner helt forbudt. Det er jeg 
egentlig modstander af. Men jeg synes 
vi oplever mere og mere at i vinterperi-
oderne, især når der kommer storme, at 
folk ikke sikre deres trampoliner. Derfor 

synes jeg at, det fremadrettet skal være 
nedgravet af hensyn til sikkerheden. Så 
synes jeg, man skal også skal tænke over, 
de 2m fra skel, det er fordi, at det vil sikre 
lidt mere privatliv. Så vi alle kan være os 
selv. Så derfor har jeg stillet forslaget.
Freddy: Det er sket flere gange, at en 
trampolin er fløjet over vejen. Der ingen 
som så kan komme forbi der. En ambulan-
ce kan ikke komme igennem. 

Jette: Her da vi havde stormvejr sidst, 
måtte en over og pille stoffet af en tram-
polin, fordi den truede med at ryge over i 
vores hus. Så jeg stemmer for, at de skal 
graves ned.

Steen Fisker: Det er lidt hen af det sam-
me, jeg fik naboens over i mit tag, den 
smadrede et par tagplader. 

Jakob: Hvor langt skal den graves ned.

Brian: Helst lige så langt ned, som benene 
er høje, så flugter den med jorden.

A: Alle trampoliner skal være nedgravet. 
Vedtaget
B: De skal nedgraves mindst 2m fra skel. 
Vedtaget

Lone: Kan man overhovedet bestemme det.

Per: Så længe det er vedtaget, så er det 
foreningens regel.

Per: Nu skal vi til noget mere alvorligt, 
Brian modtager ikke genvalg, Jan Stork 
modtager genvalg og Henrik Carlsen mod-
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tager genvalg. Er der andre som stiller op i 
stedet for Brian, ellers er vi jo på den. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pierre porrevej 6 stiller op. Valgt
Jan genvalgt.
Henrik genvalgt. 

9. Valg af suppleanter
Kristian Dildvej genvalgt
Jette Porrevej 

10. Fremlæggelse af FU regnskab
Lone: Først tak for støtten, når vi er rundt 
med lodder og når vi holder banko. Vi hav-
de i 2021 i kassen 51.319,- vi har i banken 
omkring 35.000,- og ved starten havde 
vi 16.280,- i kassen. Vi har haft en udgift 
på 54.947,- og en indtægt der lyder på 
63.779,- vores overskud hedder 8.827,- 
men i vores kasse er der 9.022 det vil 
sige, positiv difference på 195,- hvis der 
er nogen som vil høre, hvad de forskellige 
overskud har været, så må i gerne komme 
til mig bagefter. Og så glæder vi os til at 
se rigtig mange af jer til jubilæumsfesten. 

Per: Nogen spørgsmål.

Jakob: Hvor mange penge er der på jubi-
læumskontoen?

Lone: Der er 23.000,- 

Mariann: Da jeg blev valgt var der en tidli-
gere formand som havde byttet lidt rundt 
på nogle konti. Det jeg har fået at vide er, 
at der bliver overført 2000 hvert år til FU 
så det passer med, at det er 12 år siden, at 

der blev brugt penge. Så der er ikke noget 
med, at nogen har været langfingret eller 
noget. I hvert fald ikke mens jeg har været 
her. Pengene de går selvfølgelig til jubilæ-
umsfesten. Det er det, de er sat af til.

Jakob: Jeg synes, at når vi nu er her, så 
skal vi give dem bemyndigelse til at bru-
ge nogle penge, da vi holdt jubilæumsfest 
sidst, gav vi dem lov til at bruge 50.000,- 
så de har noget at arbejde med. Det skal 
være en fest, der basker til noget.

Mariann: Der er allerede sidste år beslut-
tet at de får nogle penge, så de har 50.000 
at gøre godt med. De penge kommer fra 
BBP konto, fordi vi har så god en økonomi, 
derfor har vi valgt at sige, at det har vi råd 
til. Vi har trods alt 50 års jubilæum.

Mette: Du har nemlig ret Jakob, vi har op 
til 50.000,- Der bare en kæmpe misfor-
ståelse herude, at folk synes den er for 
dyr. 250,- det er det vi har sat prisen til. 
I får mad fra Søren Kok, 3 retters menu, 
plus jeg laver tarteletter til dem som ikke 
kan lide fisk. Plus vi skal have købt kage, 
da der kun er ostebord. Det koster altså 
bare. I kan blive kørt fra gården og derud 
og tilbage igen til gården, når i har lyst. Så 
prisen hedder stadig 250,- fordi der bliver 
mange udgifter på den fest. 

Freddy: Hvem er orkestret. 
Lone: Der står også, at der kommer en 
musiker og spiller. 

Gry: Betyder det, at Frank kører i pendulfart.
Mette: Det gør det. Men det bliver selvføl-
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gelig sådan, at kommer der en og gerne vil 
køres hjem, så spørger Frank selvfølgelig 
om der er flere, som vil med. Der er kørsel 
til kl 02:00, efter det, sørger man selv for 
at komme hjem.

Jakob: Prøv med en bus

Mette Det er alt for dyrt. Frank skal nok 
sørge for, at alle er der til kl 18:00

Bubbas: Er det kun ægtefolk.

Mette: Det er også for singler.

Bubbas: Min søn er snart 18, så han må 
ikke komme med.

Mette: Nej din søn ejer ikke kolonien.

Krølle synes sgu vi skal takke jer, for at i 
gider at ligge og kører.

Mette: Vi sidder på kontoret den 01/06 jeg 
sidder der også om lørdagen fra kl 13:00 
til 15:00 
Lone: Men den 01/06 kl 23:59 er der luk-
ket for tilmelding. Det håber jeg, at folk vil 
respektere. 

Mette: Til dem som har børn, så er der 
børnedag den 18 med børnebanko og 
hygge på græsplænen. Der er Sankt 
Hans om aftenen. Husk at tilmelde je-
res børn, senest den 01/06 ellers er der 
også lukket. 

Per: En stor hånd til FU. De gør et flot 
stykke arbejde.

11. Valg af festudvalg
Alle modtager genvalg i år, bortset fra 
Peter Haman.
Gry: Hvis man nu ønsker at bidrage en 
enkelt dag eller 2, kan man vel også få lov 
til det.
Per: Det er jeg næsten helt sikker på.
Mette: Hvis i har noget ren træ, vil vi gerne 
have det op på gården, til vores bål.

Niller: Jeg regner med at det er for i år. 
Men næste år, hvordan vælger vi så et nyt 
festudvalg. Hvis sæsonen er startet, kan 
man jo ikke bare vælge et nyt. Det skal 
være afklaret inden sæson start.

Mette: Der er styr på det.

Per: Det her er 22 vi snakker om, når der 
skal være valg i 23 så er det næste gang, 
der er generalforsamling.

Allan: Når vi holder generalforsamling på den 
her tid, så kan vi jo ikke gøre det på den an-
den måde. Så er vi jo nød til at gøre det nu.

Mariann Det tager i selv i festudvalget. 
Man har jo selv været med til at vælge, 
at man gerne vil have generalforsamling 
herude, og så er det bare på den her tid, 
vi kan ikke holde det herude i februar. Så 
der kan vi jo så sige, at så skulle i jo have 
stemt imod det, men rigtig mange er 
kommet og sagt, at der her er en rigtig 
god idé. Fordi så skal man ikke til at køre 
og der er mørkt.

Gry: Er der større fremmøde herude, end 
nede i fritidscentret i februar.



VARMEPUMPER
Varmepumper i alle størrelser.

RING TIL PER OG FÅ ET GODT TILBUD PÅ
NETOP DEN, DER PASSER TIL DIT HUS.

SALG - MONTERING - SERVICE
PL-TEKNIK 2881 4141
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Mariann: ja men ikke meget, men der 
kommer flere herude. Jeg skal da sige at 
når vi er den største koloni i hele Jylland, 
så er det sgu lidt sløjt at der kun kommer 
37. Vi er 237 så der er 200 haver som ikke 
er repræsenteret. Men der har været flere 
i år og sidste år, end der var sidst nede på 
fritidscentret. Festudvalget finder selv ud 
af det. Det er også nogle gange bøvlet, at 
jeg står heroppe og laver en beretning fra 
året før, når vi er halv inde i sæsonen.

Per: Det er altid sådan, at når man ændre 
datoerne for generalforsamlingerne, så 
giver det problemer i mange foreninger.

12. Valg af kredsdelegerede
15 skal vælges

Bestyrelsen er selvskrevne, så der skal 
vælges 8 mere. Den 19 juli. 
Niller, Allan, Freddy, Hans, Christian, Fisker, 
Dorthe, Annette,
suppleanter Jens, Kim.

Per: Til kredsrepræsentantskabsmødet 
kan lovgivningen ændres. Det er for alle 
foreninger i Randers. Vi bliver omkring 80 
mennesker. 

Mariann: Vi er dem, som stiller med flest re-
præsenter fordi vi er den største forening. 
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Per: Jeg har ikke mere på dagsordnen. I 
har opført jer pænt, det skal i have ros for. 
Og så vil jeg ønske jer en god dag.

Jakob: Jeg synes vi skal give dem en or-
dentlig hånd, for det arbejde de laver. Det 
er ikke altid sjovt, at være i bestyrelse 
herude.

Mariann: Tak for bifaldet. Jeg kan se, at du 
vil sige noget Jan. 

Jan Flemming: Er det ikke et punkt der 
hedder eventuelt.

Mariann: Ikke til generalforsamlingen, fordi 
vi kan ikke vedtage noget under eventuelt. 

Jan Flemming: Det er heller ikke noget 
som skal vedtages, men man kan godt 
rejse emner, som bliver ført til referat, så 
de kan tages op til næste års generalfor-
samling.

Mariann: Ja men man har besluttet i Ran-
ders kreds, at der ikke er noget, der hedder 
eventuelt. Men jeg har set dit forslag, som 
der desværre kom for sent. Du må sende 
det ind rettidigt. Men jeg kan fortælle dig, 
at det er noget, som er diskuteret i besty-
relsen. Jan har stillet forslag for sent, om 
vi kunne få spejle, nede på Porrevej og på 
Timianvej. Jeg har selv foreslået det, fordi 
jeg synes, det er rigtig træls, når man skal 
ud. Men jeg trak det tilbage, for jeg havde 
hele bestyrelsen imod mig. Det havde jeg 
af den grund, at så bliver der da først kørt 
ræs. Folk er ikke gode til at overholde ha-
stigheden herude, og da slet ikke nu, hvor 

vi har fået en god vej at køre på. Så jeg tror 
ikke det hjælper. Jeg blev overbevist, da jeg 
hørte hvad resten af bestyrelsen sagde. 

Jan Flemming: Tanken har jo slået mig, at 
præcis argumentet der. Jeg har jo også 
selv frygtet, at de så vil komme fræsende. 
Men jeg har jo konstateret, at det gør de 
i forvejen. Idioterne er der jo stadigvæk. 
Så tænker jeg, at det må jo højne sikker-
heden, uanset om de fræser eller ej. Nu er 
det bare et spørgsmål om tid, før to bra-
ger sammen.

Calle: Så bliver det sgu endnu være.

Mariann: Du må gerne stille forslaget næ-
ste år, jeg ville bare lige fortælle, at jeg 
faktisk selv har taget det op. Men blev 
overbevist om, at det nok ikke var så godt.

Jan Flemming: Kan du så ikke nævne det 
med de motoriserede redskaber. 

Mariann: Det er jo sådan, det står jo i 
særreglerne, hvornår man må bruge mo-
toriserede redskaber, og er en på batteri 
også motoriseret.
Per: Ja
Mariann: Nej det er det altså ikke. Jeg ved 
godt, at der sidder en motor i, men det fik 
jeg at vide, da jeg blev formand og det retter 
jeg mig efter. 

Jan Flemming: man kunne jo skrive, gæl-
der ikke elredskaber.

Mariann: Der er altså også forskel på, at 
køre med en hækklipper på benzin, eller 
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den er på batteri. Der er virkelig forskal 
på lyden. Jeg ved det ikke Jan, du kan nok 
høre at jeg virkelig er langt ude, men jeg 
synes man skal tage efter hvad jeg synes. 
Per: Jeg vil da gerne lige stille dig et spørgs-
mål, når du nu siger at det er på batteri. 
Hvad så når naboen starter rundsaven, og 
den skal du høre på en hel søndag efter-
middag, der også er på batteri. 

Jan Flemming: Ja så må han jo gerne, det 
kan jeg ikke brokke mig over. 
Karin: Kan folk ikke bare lære at tage 
hensyn.

Frank: Om det er på el eller benzin, det er 
en motor der kører alligevel.

Mariann: Ja men der er da forskel på lar-
men. Jeg bliver altså også bare nød til at 
sige, at der bygges rigtig rigtig meget her-
ude i BBP. Tit og ofte, hvis man skal have 
nogen til at hjælpe, så er det i weekender-
ne. Skal man så sige ” Nå nu er kl 12 nu 
skal vi stoppe og man er lige midt i at lave 
en hel masse, med dem der vil hjælpe til 
kl 17:00. Bestyrelsen kan jo give dispen-
sation. Nede på Persillevej snakker vi godt 
sammen, og hvis en larmer med noget 
værktøj, så kan man sagtens sige, jeg får 
gæster, og jeg synes det er det hensyn 
man skal tage. Men jeg ved godt, at der 
er noget der hedder kl 15 om lørdagen og 
kl 12 om søndagen. Men kan vi ikke bare 
sige, at vi skal tage hensyn.

Jan Flemming: Jo men der har jo været en 
masse på FB.

Sean: I bund og grund, så er det det med at 
vi snakker pænt til hinanden, så går man 
pænt ind, hvis du føler dig generet, om det 
er el eller motoriseret værktøj, og snakker 
med havelejeren. Så må man tage den 
derfra. Hvis folk ikke forstår det, så skal 
det ikke smides op på FB. 

Mariann: Men Jan endnu engang, så tag det 
op næste år. For jeg er nød til at stoppe det 
nu, vi er jo faktisk i gang med eventuelt. 

Så nu vil jeg sige, tak fordi i kom og nu er 
der sandwich. Så håber jeg, at vi kan sidde 
og hygge os.

Vi vil gerne sige mange tak for en 
dejlig fest i Borup Forsamlingshus 
lørdag d. 25. juni.
Desværre var der kun ca. 50 per-
soner der mødte op.

Mange tak til bestyrelsen og 
festudvalget for den store gave-
kurv 

 Hilsen Anny og  
Jacob, Kørvelvej 12



Få et helt særligt billån
til køb af el- eller hybridbil

Gennem AL Finans tilbyder vi et helt særligt billån til køb 

af plug-in hybrid- eller elbil – ny eller brugt. 

Beregn dit billån og læs mere på www.al-bank.dk/elbil

|
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BJERGBYPARKEN
Håber I alle nyder det dejlige vejr i jeres 
have . Man kan virkelig høre, der sker 
noget rundt omkring.

Vi har fået malet det meste af gården, og 
jeg håber, I også syntes det bliver pænt. 
Vi mangler i skrivende stund stadig lidt, 
men det tager vi til de kommende fæl-
lesarbejder.

Vi har afholdt børnedag, Skt. Hans og 
jubilæumsfest. Tak til festudvalget for 
jeres store arbejde.

Vi har problemer med, at folk kommer andet 
end køkkenaffald i vores containere. Derfor:

CONTAINERENE PÅ GÅRDEN ER KUN TIL 
KØKKENAFFALD
Husk alle skal selv lappe huller på ½-delen 
af vejen foran sin have.
Endnu engang skal jeg pointere, at fart-
grænsen i HELE Bjergbyparken er 20 km/t.
En dejlig varm sommer ønskes i alle af be-
styrelsen . Pas på jer selv og hinanden

Sommerlige hilsner fra 
Bestyrelsen og Mariann
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KÆRE MEDLEM
Fra Bestyrelsen:
De praktiske opgaver i foreningen
varetages som følger:
•   Vedligeholdelse af vores grønne områ-

der – KIM
•  Udlejning af maskiner – JENS
•   Toilet og grønt område ved kontor og  

butik – LISE
•  Havevandring – BRIAN
•   Vurdering af haver og  godkendelse af 

nybyggeri – JAN, INGER
•   Legeplads og ”Høm-Høm” kasser – 

ANNE
•   Øvrige opgaver – INGER

Henvendelse vedrørende ovennævnte 
skal/bør ske til den/de som har opgaven.

Vores generalforsamling vedr. 2021.
Som i alle ved, havde denne generalfor-
samling en meget beklagelig afvikling 
ved behandling af forslagene. Desværre 
udgik efterfølgende referat tillige med 
fejl og mangler. Efter udsendelsen mod-
tog alle medlemmer den 21/4 en skriftlig 
undskyldning herfor og de blev skriftligt 
oplyst om hvilke tekst/ordlyd som ikke var 
korrekt, samt lovet et nyt korrekt referat. 
Alle medlemmer fik efterfølgende frem-
sendt tilrettet referat den 23. april. Alle 
medlemmer fik dette oplyst via sms.
Alle medlemmer blev oplyst om at der 
forefindes en oversigt over handlingsfor-
løbet mht. tilrettelser og behandling af 
modtaget klage på vores hjemmeside over 
generalforsamling. Handlingsforløb og re-
ferater, samt skrivelse mht. korrektioner 
er tillige fremsendt til kredskontoret.

Ovennævnte har afstedkommet at vores 
dirigent til kommende generalforsam-
linger kommer udefra og at generalfor-
samlinger fremover optages på lydbånd, 
således at misforståelser/fejl forhåbent-
ligt kan undgås. 
Vi beklager igen de menneskelige og ude-
frakommende fejl/gener under afviklingen 
af vores Generalforsamling 2021.

Vores kiosk:
Som alternativ til en forpagter er der ned-
sat en kioskgruppe som består af 8-10 
frivillige. 
Kioskens åbningstid er 
fre-, lør-, søn- og helligdage ml. kl. 12-18.
Nyt fra kiosken vil komme i tavler, via sms 
og FB.

Stilletid:
Der er stilletid alle hverdage fra kl. 22.00 
til 07.30, lørdage fra kl. 15.00 til kl. 07.30 
og søn og helligdage fra kl. 12.00 til 07.30. 
Almindeligt hensyn til naboerne herud-
over er naturligvis et ”must”.

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.

Katte- hundepolitik – VIS HENSYN
Overhold lovene – vores og samfundets!!
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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 
havelåge. VIS HENSYN
Alle med hække til si-
deveje, skal rense langs 
hække til sidevejen – ca. 50. fra træstam-
men. Resten af sidevejen skal rengøres af 
de medlemmer som har indgang til haven 
fra sidevejen. 

Trailere på fællesområdet foran/udenfor 
haven:
Vores trailere må som bekendt ikke par-
keres på fællesområde udenfor haverne. 
 Hvis ikke dette respekteres, vil der kunne 
gives bod på kr. 500 herfor, jf. medlems-
beslutning fra 2019.

Næste Have-Nyt
Vi kan kun opfordre dig til at skrive et ind-
læg til bladet hvis du har noget på hjertet 
– plus/minus. Indlæg som bliver indsendt 
til kredskontoret senest den 17. august 
kommer med i bladet til september.

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.

Hastighed på vejene– VIS HENSYN
Der køres STADIG for stærkt – alt for 
stærkt. 
Sænk farten! 
Vi har hastighedsbegrænsning på max 20 
km/time. Vores veje bliver ”slidte”, trafik-
sikkerheden bliver unødig lav for dyr som 
mennesker, støj- og støvgener kan undgås 
bare du sætter farten ned – især hvis du 
kører med trailer. 
Det er et medlemsansvar at du/dine 
og gæster overholder vores hastigheds-
begrænsning. 
Der gives bod på kr. 500,00 hvis dette ikke 
respekteres.

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.

Vh og pbv
Inger, formand for H/F Romaltparken



STOPHANER OG VANDSPILD
I forbindelse med åbningen for vandet i år, 
har vi i Vasen, haft en del problemer. 

Vi havde i starten et meget stort vandspild, 
hvilket hovedsageligt skyldtes frosts-
prængte rør og vandhaner. Da vi genåbne-
de for vandet i anden omgang, var vi rundt 
i samtlige haver, for at se efter vandudslip. 
Der blev fundet flere utætte vandhaner, og 
et par frostsprængte ledninger.

Begge dele giver Jo et stort vandspild, 
som vi alle sammen kommer til at betale.

Fra bestyrelsen, har især Bjarne hjulpet 
med at få rettet mange problemerne. Men 
det er vigtigt at huske på, at de skader der 
opstår inde på haveloddet, er den enkel-
te kolonists eget ansvar. Foruroligende 
mange af dem vi snakkede med, anede 
ikke hvor deres stophane sad. Det er man 
simpelthen forpligtiget til at vide. Og hvis 
man ikke ved det, er det klogt at komme 
ud og lede, inden der en dag er et større 

vandudslip i jeres hus, og I ikke kan lukke 
for vandet.

Oftest sidder stophanen en meter eller to 
inde på grunden, tæt på den nærmeste 
udendørs vandhane. Men hvis der er æn-
dret på installationerne, er det ikke altid 
helt så logisk.

Ved samme lejlighed, kan man så få 
checket om stophanen rent faktisk virker. 
Mange af stophanerne har en alder, hvor 
de begynder at give problemer. Har du en 
stophane der ikke lukker 100%, så sats 
på at der ikke kommer flere skader i år, 
men få den skiftet i efteråret eller foråret, 
mens der alligevel er lukket.

Selv om du ikke har fået oplysning om 
placering af stophane og vandrør ved 
købet af kolonihaven, så er det alene dit 
eget ansvar, at du har styr på det.

Bestyrelsen
Kolonihaveforeningen VASEN

 VASEN 
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LIDT FRA VENEZUELA

Vi skal da lige have lidt med om vores Sct.
Hansaften. I år var det kioskforpagter Ole 
der inviterede til Sct. Hansfest og bål i 
vores haveforening. Og det var da alle 
tiders succes. Rigtig mange mennesker 
fra vores haver og udefra havde fundet 
vejen til kiosken og festpladsen. Det er 
meget længe siden jeg har set så man-
ge glade mennesker møde op til aftenen, 
hvor der blev grillet på livet løs og bagt 
snobrød til børnene. Det var grillmad der 
smagte. Og at vejret var med os var da 
rigtig godt. En fest du kan være stolt af 
Ole. Godt gået.

Info fra bestyrelsen:
Vi forsøger at holde vores hjemmeside opdateret så
ved tvivl om regler kan I tjekke på:
http://www.kolonihavenvenezuela.dk

Billederne fuldstændiggør ikke festen, 
der er et par stykker der er ”faldet ud”, 
desværre. Manden med gryderne er Ole.

Gunnar, vej 7 nr. 13
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OG LIDT MERE VENEZUELA

Julefrokost i juni???
Ja, det var hvad der skete da festudvalget 
på vej 7 (Baronessevejen) inviterede til 
frokost på vejen.
Teltet blev rejst fredag aften og så var det 
klar lørdag den 25 juni. Ca. 20 mennesker 
fra vejen mødte op iført nissehue eller an-
det som viste at det drejede sig om en ju-
lefrokost. Teltet var pyntet med juleting og 
bordene dækket med juledug o.a. Og så var 
det bare med at gå i gang med den lækre 
mad – sild, æg og rejer, fiskefileter, glase-
ret hamburgerryg med grønlangkål, altså 
alt hvad der hører til en rigtig god julefro-
kost. Og dertil selvfølgelig flydende varer 
”en masse”. Det var rigtig godt arrangeret 
af vores vejfestudvalg, selv vejret med sol 
og varme var bestilt og leveret.
Det var en rigtig god dag ligesom det plejer 
at være, det er en fest der kan være med 
til at samle unge og gamle og på den måde 
byde nye beboere på vejen velkommen.

 
 
En vejfest er et påfund der er værd at gå 
i gang med, det skaber et godt sammen-
hold på vejen, det kan kun anbefales til 
andre at prøve det.
I år var det 30 års jubilæum på festen som 
er ”opfundet” af Karen, et tidligere med-
lem på vej 7.
Det blev markeret, det samme blev  
Venezuela,s slagsang, forfattet af Tove 
Rygaard. 
Derfor får i også lige et print af denne 
sang, den passer perfekt til Venezuela, 
også i dag selv om den er cirka 30 – 35 
år gammel.

Tak til festudvalget for en god dag, en 
rigtig god dag (så vidt jeg husker) nu er 
det spændende hvad det nyudnævnte 
festudvalg finder på næste år, men det er 
jo kun fantasien der sætter grænser. 
Gunnar i nr. 13.

Fjordens “bisser” blir så triste
når det går mod efterår,
for så må vi hjemad vende,
før vi Gudenåen får,
li´ direkte op i fjæset
og vi ved at al den vand,
kan vi altså ikke drikke
for vi øl bedst lide kan.

Men når vinterstormen raser
og vi syntes alt er trist,
skal vi bare tænke fremad
for det er ganske vist,
at det danske forår kommer
og så mødes vi igen,
vi sår ærter, og vi luger, 
klipper hæk, åh rend og hop.

Vi tør ikke højt det sige
for vi ved att folk de tror,
vi er skøre, når vi siger
at vi hører græsset gror,
heldigvis har vi så pladsen
hvor vi kan tale om det kan,
og til halsen har kiosken 
“medicin”, plus sodavand

Lørdag sælges mange lodder
dog gevinst ej alle får
men vi ved, at vore penge
har et formål, for de går
 til de små i kolonien 
og det er en hjertesag,
at vi vore børn kan glæde 
med en rigtig dejlig dag

Vi har skæg, og vi os hygger,
for vi er en samlet flok,
Ven´zuela det er stedet
hvor vi alle har det godt.
Skål for vores skønne haver
Skål for vores fædreland
men du skal jo bare huske
DE T M Å IK K E S K E I VA ND

 Venezuelas slagsang
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 VESTRE ENGHAVE

Hej alle    

-  Jubii, så kom sommeren også til Vestre 
Enghave  Alting vokser helt vildt  

-  Der har været lidt forskellige arrange-
menter den sidste måneds tid. Nogle 
små og hyggelige: fællesspisning med 
egen medbragt mad og drikke hos Anni 
og Kaj i en af haverne på "Strandvejen". 
Og fredagsbar med egne drikkevarer 
hos Ulla i have nr. 17. Og det lidt større 
arrangement Sankt Hans, med musik 
og dans : Tommi og Reney stod 
for underholdningen  Ikke så stor 
tilslutning som sidste år, men alligevel 
var det superhyggeligt.

Store som små arrangementer i VE har 
fælles fortegn – fællesskab. Der skal ar-
rangeres, uddelegeres opgaver, klargøres, 
synges, festes og ryddes op. Det kan kun 
klares med et godt fællesskab 

 -  Vi er kommet i gang med et lille træ-
ningshold i VE. Henriette indkalder 
med tidspunkt enten lørdag eller søn-
dag. Og hun svinger pisken, så alle del-
tagere kan mærke de har muskler, de 
ikke vidste fandtes. Ej, passer ikke helt 

 Vi træner på et plan, hvor alle kan 
være med. Der er plads til mange flere, 
så hold øje med FB og opslagstavlen og 
mød endelig op  den 21. juli kl. 12 i 
have nr 21A (”strandvejen”)

-  Kommende arrangementer: damefrokost 
den.... hos Anni og Kaj

-  Vi har pt 1 have til salg og 3 er blevet 
vurderet med henblik på salg.

-  Og sidst, men ikke mindst, har vi 2 
kolonister, som gerne vil fortælle om 
deres liv i Vestre Enghave.

Anni  
Under et besøg hos Christian, i 2019, fik 
jeg øje på Vestre Enghave. Som så mange 
andre i Randers troede jeg, at alt der var i 
denne del af Randers, var Vasen.

Jeg spurgte Christian, om der på nuvæ-
rende tidspunkt var huse til salg. Christi-
an mente at der var eller ville komme et 
dejligt hus til salg. Jeg slog lige et smut 
forbi, og inden der var gået en uge var jeg 
kolonihaveejer.
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Grunden til jeg gerne ville have en koloni-
have var, at jeg havde fået en ven Kaj, som 
havde 2 hunde. Vi ville gerne have et fælles 
projekt. Jeg må sige det er virkelig lykkes. 
Jeg får masser af ideer, ikke lige gode alle 
sammen, og Kaj udfører de fleste af dem.

Mit favoritsted er min morgen terrasse, 
men den er ikke blevet brugt så meget 
som jeg kunne ønske mig. Vejrguderne 
har ikke lige artet sig som jeg kunne øn-
ske mig. Kaj er i færd med at indrette flere 
små oaser rundt i haven.

Jeg er på nuværende tidspunkt en del af 
bestyrelsen. Når min periode er slut om et 
år, så vil jeg tænke tilbage på et par lære-
rige år.

Sommerhilsner fra Anni
 

Sanne  
Det var på en gåtur i 2018 jeg så Vestre 
Enghave første gang. Det virkede som et 
hyggelig lille sted og jeg tænkte at jeg nok 
lige ville gå forbi endnu en gang. 2. gang 
mødte jeg en rigtig sød og venlig kolonist, 
som fortalte hvor hyggelig Vestre Eng-
have er. Da jeg ikke har langt fra tanke til 
handling og jeg boede i en lille lejlighed, 
gik jeg i gang med at finde en have der 
var ledig. Det var nr. 3. Jeg kom ind i en 
have som, syntes jeg, var fantastisk. So-
len skinnede og de venlige kolonister kom 
med pære, æbler og vindruer. Jeg tror jeg 
havde de lyserøde briller på den dag, for 
jeg skal lige love for, at jeg kom på arbej-
de. Der var meget, rigtig meget, så det var 
i pendulfart til lossepladsen. Der mangler 
stadig lidt, men jeg synes det er blevet 

rigtig godt. Særlig er jeg tilfreds, når jeg 
står i brusebadet om aftenen, kigger på 
stjernerne og de lysende solcellelam-
per gennem de grønne vinranker. Det har 
været et knoklen, men heldigvis også rig-
tig mange hyggelige timer i haven. Men 
nu da jeg har købt et hus på landet med 
en kæmpe have, bliver der ikke tid til ko-
loen. Jeg ved jeg får gode naboer det nye 
sted (kender dem i forvejen) men kommer 
også til at savne det sammenhold og den 
hjælpsomhed, der er i Vestre Enghave. Og 
ikke mindst de små hyggelige sammen-
komster der bliver arrangeret, hvor der 
som regel er sjov og masser af snak. Jeg 
vil takke af for denne gang og ønske alle 
en fortsat fantastisk sommer. 

Hilsen Sanne
 Supervarme sommerhilsner fra  
V.Enghave’s bladudvalg
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 VORUPKÆRPARKEN

VELKOMMEN 
Vi er glade for 
igen at kunne 
byde nye koloni-
ster velkommen. 
Vi håber, I får en 
masse dejlige 

stunder i jeres nye omgivelser. 

Som ny er der ofte en masse spørgsmål, 
der trænger sig på, der vil altid være en 
fra bestyrelsen til stede ved fællesarbejde 
om lørdagen fra kl. 9, der er også mulig-
hed for at kontakte bestyrelsen på andre 
dage, se nederst under henvendelse til 
bestyrelsen. 

Vorupkærparken har fejret 40 års jubilæ-
umsfest. Det var en hyggelig dag med høj 
sol og 29 grader. 

Dagen blev fejret med kagemand Fælles-
sang, spisning og live musik fra koloniha-
veforeningens band “kolobanden”. 

Mange af kolonisterne deltog i løbet af 
dagen, børnene legede og der var tid til 
hygge, aktiviteter, samvær og dans.

Det store kagebord

Kolobanden 

Der plantes træer
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Spisning og hygge i det fri

Stor tak til alle der deltog til festen, plan-
lægningen og oprydning. 

Fremtidige arrangementer
Følg hjemmesiden og opslagstavlen så du 
ikke går glip af et godt arrangement. 
Har du lyst til at arrangere et fællesarran-
gement står Smut- ind til rådighed. 

Fælles arbejdslørdage 
Vigtigt, at alle havelejere holder øje med 
planen for arbejdslørdage. Liste kan 
findes via dette link https://usercon-
tent.one/wp/www.vorupkaerparken.dk/
wp-content/uploads/Kalender-for-ar-
bejdsloerdage-2022.pdf eller på op-
slagstavlen ved Smut-Ind

Vi mødes ved kontoret ved Smut-Ind kl. 
9 og får rundstykker og kaffe. Opgaverne 
fordeles ud fra den enkeltes ressourcer 
og ønsker. 

Toiletter og udslagskumme 
Husk at følge de ophængte retningslinjer 
for benyttelse af disse. 

Containerpladsen ved fælleshus
2 containere til aviser og blade 3 con-
tainere til glas, hård plastik og jern 6 grå 
containere til restaffald.
Haveaffald og andet skal den enkelte ha-
velejer selv levere på Genbrugspladsen

Leje af fælleshuset Smut-ind
Leje af Smut-Ind til fester, sker ved kontakt 
til Hanne tlf.: 4016 7636

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

Skemaer og information
Ansøgning om salg af have, byggeansøg-
ning, kan afhentes i kontoret ved Smut-Ind 
på arbejdslørdage eller ved henvendelse til 
bestyrelsen samt information omkring leje 
af smut ind.
I ønskes alle en god sæson 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, 2/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, tlf.: 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
Raisa Raita - V
Bo Vitting - VZ
Inger Knudsen - R

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

Tryk:
BUCHS A/S
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