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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

   Indlevering senest kl. 17.00

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2023 ca.

Nr. 1 – 18/1 Primo februar

Nr. 2 – 15/2 Primo marts

Nr. 3 – 15/3  Primo april

Nr. 4 – 19/4  Primo maj

Nr. 5 – 15/5  Primo juni

Nr. 6 – 28/6  Medio juli

Nr. 7 – 16/8  Primo sept.

Nr. 8 – 15/11  Primo dec
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KREDSEN

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. 

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 VASEN

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.

Søndag, den 30. oktober blev det fejret, 
at vi i fællesskab med Randers Freja Mo-
tion havde fået opsat en hjertestarter ved 
Randers Freja Motions klubhus, Vasen 10, 
med en grillpølse samt øl/vand.

Foran hjertestarteren ses formand Sven 
Grove Jørgensen, Randers Freja Motion, 

Carsten Vammen, Vasen på vegne af for-
eningen samt Yvonne Dal, Hans Esdahl 
og Kurt Jørgensen fra Hjerteforeningen 
i Randers.

Der deltog godt 100 deltagere i arrange-
mentet. Tak til alle som mødte op og tak 
til festudvalget for jeres indsats søndag.

Hjertestarter kursus 
tilbydes medlemmer af 
Kolonihaveforeningen 
Vasen søndag d. 15. 
januar 2023 kl. 10 og kl. 
11.30 i Randers Freja 
Motions klubhus.

Tilmelding til Carsten 
Vammen tlf. 21423211 
med navn og
haveadresse.



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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VASEN

HEJ ALLESAMMEN
Ja så er denne sæson sluttet selvom der i 
skrivende stund står 12 grader på termo-
meteret 😉 Tak for en god sæson.

Ser allerede frem til d. 25 marts 2023 hvor 
vi åbner for vandet kl 11 og kæder tages af 
senest kl 10. 

Selvfølgelig kun hvis vejret arter sig. 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle

hilsen Per
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ROMALTPARKEN

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

KÆRE ALLE MEDLEMMER
Siden vi lukkede sæsonen og vendte hjem 
til vores vinterhi er der ikke sket det store.

Kredsen har afholdt præmieoverrækkelse 
– vi kan kun sige et stort TILLYKKE herfra.
Pga. sygdom kunne jeg desværre ikke 
deltage, som vanligt, men jeg var helt 
tryg ved at overlade opgaven til Anne og 
Karen og jeg ved at alle deltagere havde 
en hyggelig aften.

I år har vi også valgt at der skal uddeles 
Romaltparkens Flidspræmie. 
Alle udvalgte haver har haft besøg af vo-
res havekonsulent i den sammenhæng. 
De medlemmer som er udvalgt til denne 
interne præmie, tænker vi at præmiere/
fejre på vores medlemsmøde.

Vores kontor og bestyrelse har haft  
”Ferielukket til 20/11”. 
Vi siger tak fordi I alle – stort set – har re-
spekteret dette. Vi er igen at træffe som 
vanligt fra 20/11.

Her i vintersæsonen er det begrænset 
hvad vi kan gøre i haverne. 

Måske bliver der tid til at læse vores or-
densregler og vedtægter, sådan at vi 
forhåbentligt kan undgå misforståelser 
etc. i den kommende sæson. Flere med-
lemmers adfærd kan tyde på, at regler og 
vedtægter ikke lige er det de synes fylder 
mest. Dette er til stor gene for alle med-
lemmer og rigtigt træls for os i bestyrel-
sen, da vi ikke ønsker at være ”betjente 
med løftede pegefingre”. 

Vi skal snart have medlemsmøde – til 
foråret – og vi opfordrer jer alle til at 
overveje om en plads i bestyrelsen kunne 
være noget for jer. 
Måske I/du kan bidrage til at vores fæl-
lesskab kan blive stærkere og bedre. 

Vi i bestyrelsen – Anne, Karen, Kim, Jan 
og jeg – ønsker Jer alle en GLÆDELIG JUL 
og GODT NYTÅR.

Vh
Bestyrelsen
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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

VENEZUELA

KÆRE MEDLEMMER
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet på 
hyggelig vis med aspargessuppe i kiosk 
området til de fremmødte medlemmer.

Vi har haft en udfordrende sæson med 
vandproblemer både til start og slut. 
Faktisk så meget at VERDO har været 
klar til at lukke for hanen prompte. 

Vi skal huske vi er en del af et fællesskab 
og vi har dermed alle ansvar for at mini-
mere vores vandforbrug og selvfølgelig 
også en forpligtelse til at sørge for der 
ikke er utætheder nogen steder. Nogle 
havelejere har koblet sig på "det nye vand" 
med alm vandslange og dermed tænkt at 
små utætheder betyder ikke noget… 

Det går simpelthen ikke og det kommer i 
til at høre meget mere om. 

Vi har i 2022 fået gravet ny hovedledning 
ned og vi håber det bliver godt for os alle, 
når der kommer styr på de sidste udfor-
dringer. 

Generalforsamlingen næste år er fastsat 
til lørdag den 25. Februar 2023 kl. 13. 

Jeg vil hermed opfordre nye som gamle 
medlemmer til at komme og være med. 
Det er her i har mulighed for indflydelse. 

Bestyrelsen siger tak for sæsonen og på 
gensyn næste år.
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VORUPKÆRPARKEN

VELKOMMEN
Vi er glade for igen at kunne byde nye ha-
velejere velkommen til Vorupkærparken.

Som ny er der ofte en masse spørgsmål, 
der trænger sig på, se nederst under hen-
vendelse til bestyrelsen. 

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling torsdag 
d. 13. april kl. 18.30 i Smut ind.  Dagsor-
den iflg. vedtægterne udsendes senere. 
Mød op og gør din indflydelse gældende.

VIGTIGT !
Husk at den kollektive forsikring er opsagt 
pr. 31/3-2023.

Alle der er med i den kollektive forsikring, 
skal selv tegne ny forsikring hos deres 
eget forsikringsselskab. 

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

ÆBLEMOSTDAG 
Æble-moste dag søndag d. 2.10. 
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VORUPKÆRPARKEN

Det var en  
god dag, der 
blev presset 
over 100 
liter.

EN EFTERÅRSGÆST

En smuk  
Efterårs-Mosaik 
guldsmed fra 
Vorup kærparken

FREMTIDIGE ARRANGEMENTER 
Kom forbi lørdag d. 10. december kl. 
14.00 - 16.00  
 
  til et glas gløgg

 

                    og et par æbleskiver

 Dette billede efter Ukendt forfatter 

 Dette billede efter Ukendt forfatter er 

og ønsk hinanden  
glædelig jul. 🎅🎄

HOLD ØJE MED HJEMMESIDE OG  
OPSLAGSTAVLE. 
Der afholdes måske også en nytårsappel  
i det nye år, hvor vi mødes over lidt nytårs- 
godt 🎉

FÆLLES ARBEJDSLØRDAGE  
Mødedatoer for fællesarbejde 2023 er 
opsat på info-tavlen ved Smut ind og via 
dette link

https://usercontent.one/wp/www.
vorupkaerparken.dk/wp-content/
uploads/Arbejdsloerdage-2023.pdf 

eller på vores hjemmeside www.vorupka-
erparken.dk under fanen fællesarbejde.

AFSLUTNING PÅ SÆSON 2022
Sæsonen sluttede søndag d. 30. oktober, 
hvor der blev lukket for vandet, toiletterne 
aflåst og affaldscontainerne fjernet.

AFFALDSHÅNDTERING FREM TIL  
SÆSONSTART 
Da der de foregående vintre har været 
henlagt affald på pladsen er denne der-
for nu video-overvåget og henlægning 
af affald medfører en bod. Tag dit affald 
med hjem i egen skraldespand.

SÆSONSTART
Sæsonstart 2023 sker  
lørdag d. 25. marts kl. 11.00.



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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VORUPKÆRPARKEN

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, bygge-
ansøgning, leje af Smut-Ind osv., kan 
afhentes på kontoret ved henvendelse 
til bestyrelsen. 
 
I ønskes alle en god  
vinter og vi glæder  
os til at se jer igen  
til sæsonstart.  Venlig hilsen  

Bestyrelsen  
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DRONNINGBORGPARKEN

KÆRE KOLONISTER
I dette nr. får I en sammenskrivning af de 
generelle ordensregler og ordensreglerne 
for Dronningborgparken. Så nu er alle or-
densregler samlet et sted.

Julen nærmer sig, så

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og 
et godt nytår!

ORDENSREGLER GÆLDENDE FOR HAVE-
FORENINGEN DRONNINGBORGPARKEN 
ØSTJYLLANDS KREDS.
(Version 1 - 2022)
 
1. Beplantning.
Havernes træer og større beplantninger 
må ikke sættes nærmere skel end 1.5 
meter. Haverne skal holdes fri for ukrudt 
og anlagte græsplæner skal klippes re-
gelmæssigt. Haverne skal henligge i or-
dentlig stand. Affald o.l. skal opbevares 
så det ikke er til gene for naboerne. Intet 
må henkastes i læbælter, skelafgræns-
ninger, fællesarealer og lignende.
Hvert medlem skal anlægge og vedligehol-
de sin havelod som pryd - og eller urtehave 
På havelodden må der ikke drives nogen 
form for erhvervsvirksomhed.
For at tiltrække bier, sommerfugle og 
andre insekter, kan indtil 5% af havens 
grundareal dyrkes som natur have med 
vilde blomster, mælkebøtter og andre 
vilde tiltrækningsplanter. Af hensyn til 
spredning af frø må områderne ikke ligge 
nærmere skel til andre haver end 1 meter.
Naturområder skal klippes ned hvert år, 
senest i oktober måned.

2. Afbrænding.
Afbrænding af haveaffald er IKKE tilladt, 
gælder hele året. Det er tilladt hele året at 
brænde rent, tørt træ på et lille bål sted 
på ikke over 80 cm i diameter, såfremt det 
ikke er til gene for omgivelserne, og under 
hensyntagen til vejr og vind.

3. Hække.
Hækkene skal klippes 2 gange årligt. 
Første gang senest 1. juli, anden gang 
senest 1. september. Hækkenes højde 
må ikke være mere end 1.80 m, målt 
fra terrænhøjde. Højden er gældende på 
klippetidspunktet. Er hækken højere skal 
den på klippetidspunktet klippes ned til 
1.80 meter. 
Hækkens bredde fra stammen og ud mod 
vejen, må højst være 25 cm.
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4. Bebyggelse.
Bebyggelse skal holdes i pæn og ordentlig 
stand. Bestyrelsen har ret til at påpege 
istandsættelser af bebyggelse som i væ-
sentlig grad skæmmer den enkelte have 
og haveforeningen.
Materialer beregnet til senere brug skal 
være opstablet.

5. Radio- og TV-antenner.
Der kan gives tilladelse til opsætning af 
radio- og tv-antenner.
Spørg bestyrelsen.

6.
a. Veje og grøfter I kolonien
Medlemmerne skal holde halvdelen af vej 
og læbælte udfor den lejede havelod fri 
for ukrudt og i ordentlig stand. Det gælder 
også opfyldning af huller i vej.
Materialer som er tilkørt til brug i haven 
skal fjernes fra vej/parkeringsplads senest 
1 uge efter modtagelsen. Materialer må 
ikke placeres så de generer udrykningskø-
retøjer og øvrig trafik på vejen.
Ved skader på vandledninger og andre 
ødelæggelser forårsaget af tilkørsel med 
materialer til haverne pålægges den have, 
som har forårsaget skaderne, erstat-
ningspligt overfor haveforeningen og evt. 
andre skadede haveparceller.
b. Fællesarbejde
Der er fællesarbejde hver lørdag kl. 10-12, 
fra april til oktober.
Hver have deltager 2 gange.
Udeblivelse uden afbud, koster 500 kr. 
pr. gang.

7.
a. Fart i kolonien.
Kørende på koloniens veje skal vise agtpå-
givenhed og hastigheden må ikke oversti-
ge 20 km/t. Inden for koloniens område.
b. Parkering på vejene.
Af hensyn til andre beboeres transport-
midler og eventuelle udrykningskøretøjer 
må der ikke parkeres på vejene i kolonien, 
kun på etablerede p-pladser.
Parkeringsforbuddet gælder alle køretøjer, 
inkl. trailere.
Det er tilladt at køre ind til haven og læsse 
af og på.
(Se opslag)

8. Grønne områder.
De grønne områder i kolonien skal være 
frit tilgængelige for foreningens medlem-
mer og deres husstande. Områderne skal 
stå direkte under medlemmernes beskyt-
telse. Al leg og fest/musik på pladserne 
skal ophøre efter koloniens bestemmelse. 
Alle hunde skal uden for egen have føres 
i snor. Hundes efterladenskaber skal op-
samles af hundens ejer eller hundepasser.

9. Vand.
Misbrug af vandledningsvand må ikke fin-
de sted. 
Det er forbudt at vande græsplæner.
Vandingsregler for brug af havevandere 
og haveslange:
Ulige havenumre på ulige datoer. Lige ha-
venumre på lige datoer.
Der må kun vandes i tidsrummet mellem 
kl. 8-10 og 18-22. 
Vanding skal foregå under opsyn. Du må 
altid bruge en vandkande.
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Bilvask er ikke tilladt på foreningens  
område. 
Eventuelle kommunale vandrestriktioner 
går forud for koloniens bestemmelser.
Vedr. badebassin i haven:
Bestyrelsen kan give tilladelse til et bade-
bassin på op til 6.000 l.
Det er en betingelse, at bassinet kan tøm-
mes uden at genere de omliggende haver.
Det koster en ekstra vandafgift pr. år:
0 - 1.000 l: 100 kr.
1.001 - 6.000 l: 500 kr.

10. Åbning for vand i kolonien.
Hvor vandhaner i de enkelte haver ikke 
er lukket når kolonien åbner for vandet i 
marts måned og der derved spildes vand, 
får lejeren en bod på kr. 300.
Den enkelte havelejer er pligtig at møde 
når der åbnes for vandet. Kan man ikke 
selv møde, skal der aftales med andre om 
kontrol af haner og opsyn af samme i et 
rimeligt tidsrum efter åbningen.

Der åbnes for vandet i alle kolonier sidste 
weekend i marts, hvis vejret tillader det.

Der lukkes for vandet den sidste weekend 
i oktober.

11. Brug af motor/el-redskaber.
De må ikke benyttes på søn- og helligdage, 
i perioden 1. maj til 1. oktober.

Vedrørende bod:
Overtrædelse af reglerne i pkt. 1, 2, 3, 6a, 
7a, 7b, 8, 9, 10, 11: bod på 300 kr.
Overtrædelse af reglen i pkt. 6b: bod på 
500 kr. pr. gang

(Ordensreglerne er en sammenskrivning 
af de generelle ordensregler for havefor-
eninger i Østjyllands Kreds og de særlige 
regler for Dronningborgparken)
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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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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


