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   Indlevering senest kl. 17.00

Indleveringsdatoer for indlæg 
til HAVENYT 2022
                                         Udkommer ca.

Nr. 8 – 16/11 primo december

Herefter sker det på følgende datoer 
resten af året:
•  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).

VURDERINGER KOLONIHAVEFORBUNDET ØSTJYLLANDS KREDS

Vi vurderer normalt den sidste mandag i måneden. Der er ikke vurderinger i juli.

KREDSEN
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Efter at have læst Bjergbyparkens indlæg 
i sidste Have Nyt har jeg også fået lyst til 
at fortælle om Romaltparkens general-
forsamling den 9. april 2022.

Generalforsamlingen startede som den 
plejede, og dirigenten som formanden In-
ger anbefalede blev godkendt, da vi jo ikke 
kendte Jan RH 9. - Men det kom vi til.

Dirigentens opførsel lige fra starten lig-
nede mest at alt en forestilling fra det 
gamle DDR, da han med sin egen med-
bragte værktøjshammer slog i bordet, 
for at markere, at nu var det altså ham 
der kontrollerede showet. Og det skal jeg, 
love for han gjorde.

KREDSEN

INDLÆG ROMALT

Problemet var bare, at det var helt tyde-
ligt, at han aldrig havde været dirigent før. 
Han skulle allerede have hjælp til, hvordan 
han i det hele taget åbnede en generalfor-
samling på lovlig vis. Men vi kom da i gang.

Efter formandens beretning og regnskab 
var der pause. OG igen hamrede Dirigen-
ten sin hammer i bordet, for at markere at 
der var pause. Og så ville han ringe med en 
lille klokke, når vi gik i gang igen.

Efter pausen var der Indkomne Forslag. 
Som der var tre af.
Da jeg jo havde et forslag med, som jeg 
vidste ikke faldt i god jord hos formanden, 
var jeg særlig opmærksom på hvad der 

ADRESSE/NAVNEÆNDRING

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

Du skal også oplyse vejnavn og havenummer i kolonien. Du kan vælge at 
sende oplysningerne på mail til koloniranders@mail.dk eller du kan læg-
ge en seddel med oplysningerne i vores postkasse Vestergade 48. Du er 
selvfølgelig også velkommen på kredskontoret en onsdag aften i åbnings-
tiden, vi sidder klar til at betjene dig.

H/F Fjordglimt melder ændringerne til egen bestyrelse som så videresender 
til kredskontoret. Hvis du ikke melder ændringerne senest ovennævnte frist 
skal du betale et gebyr på kr. 150.00. Gebyret opkræves på næste opkrævning 
for haveleje. 
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 INDLÆG ROMALT

foregik "oppe front". For der var i hvert fald 
noget i støbeskeen.

Vi startede med Gerda Jensens subjekt 
Øst Romaltparken
- Der var ingen tvivl om at punktet hand-
lede om Romalt Øst. Den gamle vej 8.
Som hun ønskede beboerne på vejen, 
selv skulle bestemme over, ved fremtidige 
beslutninger vedr. vejen.
- Forslaget blev vedtaget med 35 for 15 
imod og 3 blanke stemmer.

Derfor meddelte dirigenten os, at mit 
forslag udgik da det jo handlede om Ro-
maltparken ØST.
At mit punkt skulle droppes, protesterede 
både jeg samt flere i salen over.

Ligeledes medgav Susanne Hansen RH 17 
som kender reglerne, at det kunne de ikke 
gøre.
Så efter dirigenten Jan, Gerda og Inger 
havde stukket hovederne sammen fik jeg 
taletid på podiet.
Men Jan pointerede på det kraftigste, 
mens han pegede på mig med sin finger.
At mit oplæg IKKE måtte vedrøre Romalt-
parken øst. Jvf. Afstemning punkt 1 
Jeg kunne, som det var rigtigt meddele at 
det handlede om beboernes sikkerhed i til-
fælde af vi fik brug for et redningskøretøj.

Efter min tale, blev det bestemt at der ikke 
skulle stemmes, der blev tvært imod sagt 
meget TYDELIGT at de opstillede chika-
ner på Romalt øst skulle tages ned, indtil 

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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 INDLÆG ROMALT

der forelå et skriftligt svar fra Randers 
kommune omkring vejen. Hvilket blev be-
kræftet af dirigenten og Inger. Forestil-
lingen fortsatte, men med hjælp fra flere 
kanter kom vi da igennem alle punkter.
OG som toppen på kransekagen hamre-
de dirigenten hans formøse hammer så 
hårdt ned i bordet at både bord, vandkan-
der og glas lå i en pærevælling på gulvet.

Torsdag d. 14 april kommer så første 
referat.

Punkt 1.
Gerdas forslag er i referatet pludselig 
omformuleret til.
Gerda ønsker det er lejerne på alle de en-
kelte veje i hele Romaltparken , der skal 
høres vedr. ændringer. Også når der skal 
tages beslutninger på bestyrelsesmøder.

Punkt 2.
Lisbeths forslag nr. 2 blev nedstemt med 
26 imod 24 for og 5 blanke stemmer.
Nu spørger jeg, "hvordan er dette muligt, 
da der ikke blev afholdt en afstemning 
vedr. dette punkt?

Søndag d. 17. april 2022 henvendte Su-
sanne Hansen sig til dirigenten Jan. Un-
der samtalen oplyser Hun ham om, at vi er 
nogen, som ønsker at få stemmesedlerne 
at se. Hvortil Jan svarede at det kunne vi 
ikke, da de var smidt ud, fordi de var blevet 
plask våde da han smadrede både, bord, 
vandkander samt glas med sin formøse 
hammer. Men det mente han ikke var no-
get problem.

Det var også bare fordi vi altid kun så det 
negative og ikke fulgte med udviklingen. 

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.
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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

 INDLÆG ROMALT

Nu var det jo ikke de gamle der bestemte 
hvordan udviklingen skulle finde sted.
Den gamle kolonihavelov, var forældet og 
har ingen betydning i dag efter hans og 
bestyrelsens mening.

Der er sket et generationsskifte og de nye 
har helt andre tanker om det at have en 
kolonihave.

Der måtte vi bare følge med udviklingen.
Det er åbenbart kun her i Randers, man 
ikke må bo om vinteren.

Med hensyn til afstemningen af mit for-
slag, kunne han ikke give en nærmere 
forklaring. Han var lidt i tvivl om, hvad der 
rent faktisk var sket med forslaget, da 

han jo havde travlt med at rydde op efter 
uheldet.
Så derfor er der ingen beviser, for at af-
stemninger har fundet sted på mødet.
Ud fra den oplysning sender Susanne en 
indsigelse imod udsendte referat til Inger.

Den 21. april sender jeg også på anbefa-
ling af kredsen, en klage til Inger og be-
styrelsen, hvori jeg påpeger alle de fejl og 
mangler der var i første referat, og om ge-
neralforsamlingen i sin helhed.

Lørdag d. 23. april modtager
vi så referat nr. 2 .

Forslag 2:
Jeg tror ikke mine egne øjne.



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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 INDLÆG ROMALT

Inger har ikke bare vedhæftet en rettelse. 
Nej hun har indskrevet et helt nyt afsnit 
hvori hun fuldstændigt ud af det blå be-
skylder mig for en løgn. Jeg citerer:

Ændringen af vejnavn var (iflg. Lisbeth) 
alene en ulovlig beslutning truffet af Inger 
og bestyrelsen i 2014 – stik imod alle reg-
ler i samfundet herom.

Sådan et udsagn hverken kan eller vil jeg 
finde mig i.

For selvom vores formand gerne vil være 
fuldstændig enerådig, må der være græn-
ser. ( for galskaben )?
Derfor er vores generalforsamling langt 
fra slut endnu.
Men når man vil gå den lovlige vej. Tager 
det tid.

Med venlig hilsen

Lisbeth Brogaard 
Romaltparken øst 2.
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 V. ENGHAVE

- Sol, regn, blæst, hagl, lyn, torden, kølige 
temperaturer og hedebølge. Det er den 
danske sommer, når den er bedst. No-
gen er mere til det ene end det andet. Vi 
er heldigvis forskellige, og der er heldigvis 
plads til alle. Også i kolonihaverne, hvor vi 
hver især bruger haverne forskelligt. Dog 
er vi nok alle mere eller mindre ens på det 
område, der hedder at komme ned i gear, 
slappe af, hygge og lade op♥
 
- Til info, vil bestyrelsesreferater frem-
over blive sendt til Vestre Enghaves FB 
side under fanen Filer.
 
- 2 haver er blevet solgt. Et ønske om god 
vind fremover til Sanne og Ulfar + Gerda 
og Leif og så skal vi byde velkommen til 
to nye par Anne-Dorthe og Morten samt 
Emma og Frederik. Vi håber I vil føle jer 
tilrette, i denne lille oase af en koloniha-
veforening🏡

- Og som noget nyt, vil bestyrelsen be-
stræbe sig på, at invitere nye kolonister til 
"enkopvelkomstkaffe/te"☕🍵
 
- Ulla, som udover at være vores skarpe 
plæneklipperbestyrer (på fællesarealet), 
har hun også kreative skills, når hun la-
ver biodiversitet. Håber ikke, at hun blev 
rundtosset 😁 Se billedet.
 
-  HUSK at hækken skal stå nyklippet den 

1. september iflg. gældende regler. 
-  Bestyrelsen går haverunde den 4. sep-

tember. Hækken skal stadig stå nyklip-
pet den 1. sep.😉

 
- Kommende arrangement iflg. kalende-
ren er arbejdsdag den 10. september. Vi 
har stadig spændende forskellige pro-
jekter, som skal udføres, og vi håber at 
se mange denne dag. Der er både arbejde 
til de stærke og de mere stærke = alle 👵



HAVE NYT | 9
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👴👶👩👨 Og så er det super hyggeligt. 
Vi skal yde før vi kan nyde, så efter endt 
arbejde vil der være mad og drikke. HUSK 
derfor tilmelding til Anni - have 21A .
 
- Sidst men ikke mindst giver vi hermed 
ordet til Ulla og Christian:
 
Så blev det også min tur til at skrive lidt til 
havebladet☺

Jeg har tidligere (da jeg var en hel del 
yngre end jeg er nu) haft en kolonihave i 
Vorupkærparken.
Så da jeg besluttede mig til,  at jeg ville 
gå på efterløn, skulle jeg jo finde på noget 
fornuftigt at tage mig til.
Jeg havde hørt om et lille bitte hus her-
ude, så det var jeg lige ude og se på, men 
det var for lille, og såmænd også reserve-
ret (af Kicke).
Kort tid efter var der et opslag på Face-
book om et andet hus.....og det blev så mit 
lille sommerhus, hvor jeg bor det meste af 
sommeren
Hvad jeg laver herude.......? jeg hygger nok 
mest.☺ Men der er da også blevet tid til 
at holde haven, reparere lidt på huset og 
bygge et fint nyt drivhus, som jo faktisk 
har "formeret sig" til både Jyttes og Hen-
riettes have😁
Vi har et godt naboskab herude, og jeg kan 
næsten spytte hjem (hvis altså jeg fik lyst 
til det) 
Min skønne musefanger, Charlie, er også 
VÆLDIG tilfreds med at bo her, siger han😼

Mange hilsner
Charlie og Ulla i nr. 17
 

Jeg havde i flere år været rundt og 
se på haver i flere af haveforenin-
gerne i Randers, da det var et stort 
ønske at finde en kolonihave i en 
god forening.
Jeg faldt straks for den lille for-
ening, og så fordelene ved VE , der 
var en god stemning når man talte 
med folk derude, og må med glæde 
indrømme at VE er et dejligt sted 
med et fantastisk sammenhold, og 
masser af gode sociale relationer.
Jeg bor der lige fra vandet åbner, 
til det lukker igen, og har taget på 
arbejde fra haven i hele perioden, 
derudover passer jeg min have ef-
ter bedste evne.
Bruger meget at gå på besøg hos 
mange af mine naboer, og vi hygger 
over en kop kaffe eller et glas vin, 
der er fedt at mærke det sammen-
hold vi har herude.
Mit bedste spot er helt klart min 
overdækkede terrasse, hvor jeg 
sidder med min morgen- eller aften 
kaffe, og nyder at kigge ud i haven, 
lytte til fuglene osv, det giver en 
dejlig måde at slappe af på, modvir-
ker alt stres og jag.

Jeg har haft min have siden 2017, 
og nyder det skønne kolonihave liv.

Christian have nr. 1



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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 VASEN 

En lille bøvs 
Synes simpelthen ikke det er i orden at 
der skal sendes 20 rykkere på betaling af 
haveleje den her gang. 

Og det er kun i Vasen
Det kan ikke være rigtigt at Bitten skal 
bruge så meget tid på folk der ikke beta-
ler deres leje
Få den nu meldt til PBS så slipper i også 
for rykkergebyr hver gang. 

Håber i nyder det gode vejr i skrivende 
stund er sommeren vist nok kommet. 
Her er varmt termometeret står på 30 
grader puha 

Har i set alle de gæs der i øjeblikket flyver 
over vores dejlige koloni det er så smukt. 
Nyd det

Fortsat god sommer

Hilsen Per 



HAVE NYT | 11

 VORUPKÆRPARKEN

VELKOMMEN 
Vi er glade for 
igen at kunne 
byde nye havele-
jere velkommen. 
Vi håber, de får 
en masse dejlige 

stunder i de 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. 

Indlæg fra formanden
Efter næsten 15 år i bestyrelsen, heraf 5 
år som formand, finder jeg det ved tiden, 
at der må træde nye kræfter til.
Derfor vælger jeg at takke af ved general-
forsamlingen 2023.
Det har været 15 meget spændende år 
med mange opgaver/udfordringer, som 
jeg har haft fornøjelsen af at være med 

til at løse, altid sammen med ambitiøse 
bestyrelseskollegaer og altid over en god 
debat.

De seneste 3 år, i coronatiden, er rigtig 
mange nye havelejere kommet til vores 
koloni.
Husk på at vi er et fællesskab. Mød op når 
der er generalforsamling (næstegang 
foråret 2023) og gør jeres indflydelse 
gældende.

Vær med til at vi fortsat kan have en vel-
fungerende havekoloni og bestyrelse, 
overvej om ikke også du skal deltage i 
beslutningerne.
Der stilles ingen krav om kvalifikationer, 
alle kan byde ind med noget og alle i be-
styrelsen bakker op.

Knud Vissing

Påmindelse fra formanden
Der påmindes at der iflg. Ordensregle-
ment stk. 6 påhviler havelejeren at holde 



 VORUPKÆRPARKEN

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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halvdelen af veje og stier samt parke-
ringspladser.

Det er tilladt at så græs på P-pladserne. 
De skal så klippes jævnligt, ca. 1 gang om 
ugen. Generelt henligger p-pladser med 
ukrudt og manglende vedligeholdelse. Aftal 
med nabo om renholdelse/græsklipning.
P-pladserne er kun til parkering, ikke til 
henlæggelse af affald/ haveaffald eller 
andet.
Haver, som ligger ud til en sti, skal ren-
holde denne. Også her må der gerne sås 

græs, som så skal klippes jævnligt.
Vær med til at holde vores koloni pæn og 
præsentabel.
  
AFSLUTNING PÅ SÆSONEN 
Søndag den 30. oktober kl. 11.00
Sæsonen er slut og der lukkes for vandet til 
kolonihaverne, toiletterne og fælleslokalet.
Har du lyst til en øl/vand, måske en lille 
snak, mødes vi ved kontoret ved Smut-ind.
Vi håber alle har haft nogle gode måneder 
i 2022, og vi glæder os til at åbne igen i 
2023 lørdag den 25. marts kl. 11.00.

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  
Fælles arbejdslørdage kører nu som vi 
plejer, vi mødes kl. 9 og får rundstykker 
og kaffe 
Vigtigt, at alle havelejere holder øje med 
planen for arbejdslørdage, vi har en del 
opgaver, der skal laves inden sæsonen 
lukker ned for i år.  
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TOILETTER OG UDSLAGSKUMME
Påmindelse!
Husk, når man bruger fællestoiletterne, at 
efterlade i pæn og ren tilstand.
Toiletterne er ikke beregnet til hunde
Det er blevet bemærket, at hund har været 
medbragt (og benyttet) på toilettet.
Der er hundekrog udenfor toiletbygningen, 
hvis man ellers kan lade være med at fjer-
ne den.
Husk også at følge de ophængte retnings-
linjer for benyttelse af disse.   

Leje af fælleshuset Smut-ind
Leje af Smut-Ind til fester, sker ved kon-
takt til Hanne tlf.: 40167636

Sæsonstart og suppe
Sæsonen starter lørdag 
den 25 marts, vandet 
åbnes kl. 11 derefter vil 
der blive serveret suppe 
i Smut-Ind

Henvendelse til bestyrelsen 
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og 
torsdag kl. 18.00 - 19.00. E-mail:  
vorupkaerparkensformand@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 fortsat god sommer  

Venlig hilsen  
Bestyrelsen   
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 DRONNINGBORGPARKEN

KÆRE KOLONISTER
Når I får dette blad er sommeren officielt 
forbi. Måske er det stadig varmt; men  
alligevel er det snart slut på sæsonen.
I skrivende stund (17/8) er sæsonen  
hidtil gået uden særlige problemer.

Vi har dog haft problemer med de 2 
containere til restaffald. Containerne er 
kun til affald i almindelige affaldsposer.
Alt andet skal du tage med hjem.

Fælles aktiviteter
Det er ikke nødvendigvis bestyrelsen, der 
skal stå for alle aktiviteter. Bestyrelsen 
kan give råd og koordinere. Men det er lige 
så meget jer, medlejere, der har ideerne.

Som eksempler kan vi nævne Petanque-
klubben og skt. Hans arrangementet, 
som skyldes initiativ fra lejere. Festud-
valget er opstået efter opfordring fra be-
styrelsen; men lever nu sit eget liv som et 
udvalg under bestyrelsen.

Om at tage hensyn til naboerne
Bestyrelsen får stort set ingen klager 
over andre lejere. Der hvor bestyrelsen 
måske kan se et fremtidigt problem, er 
lørdag, som nu regnes som en alminde-
lig hverdag. Vi har kun haft et enkelt til-
fælde, hvor en lejer slog græs med ben-

zin-motorplæneklipper en lørdag aften.
Man kunne overveje om at lørdag kun  
skulle være almindelig hverdag til kl. 16, og 
at man så måtte bruge motorredskaber til 
søndag kl. 12.

Afslutning på sæsonen
Næste nr. af ”Havenyt” kommer først i 
december. Derfor gør vi allerede nu op-
mærksom på, at vi lukker for vandet søn-
dag 30/10, kl. 11.00. Når vi har lukket for 
vandet, samles vi i ”Hyggekrogen” til en 
snak om løst og fast og en forfriskning.
Der kommer et opslag senere.

P.S. Søndag 6/11, sætter vi en kæde over 
vejen, efter den 1. parkeringsplads.
Vi sætter en opslag op, om hvem du skal 
henvende dig til, hvis du har brug for at 
køre hen til din have.

Venlig hilsen
Bestyrelsen



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

HAVE NYT | 15



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


