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H/F Venezuela
- lørdag d. 25. februar kl. 13
H/F Romaltparken
-  lørdag d. 11. marts kl. 11.30 

i Fritidscentret
H/F Bjergbyparken
- lørdag d. 29. april kl. 13
H/F Dronningborgparken
- lørdag d. 13. maj kl 14 i Hyggekrogen
H/F Ulvehøj
-  torsdag d. 7. marts kl. 17 

på Kredskontoret
H/F Vasen
-  lørdag d. 15. april kl. 11 

på fællespladsen
H/F Vestre Enghave
- søndag d. 7. maj på fællespladsen
H/F Vorupkærparken
- torsdag d. 13. april kl 18.30 i Smut Ind
H/F Fjordglimt
tirsdag d. 28 februar kl 19

ÅBNINGSTIDER 
PÅ KREDSKONTORET

Februar
Onsdag den 1. februar, kl. 17-18
Onsdag den 15. februar, kl. 17-18

Fra 1. marts åbent hver
onsdag kl. 17-18.30

 KREDSEN - GENERALFORSAMLINGER 2023

   Indlevering senest kl. 17.00

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2023 ca.

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

Kredsrepræsentantskabsmøde
lørdag d. 10. juni kl. 13 i Fritidscentret
Dagsorden for alle generalforsamlinger 
skal som minimum indeholde:
 ¬ Valg af dirigent 
 ¬  Registrering af deltagende haver (ved 

Kredsrep.møde registrering af 
deltagende delegerede)

 ¬ Nedsættelse af stemmeudvalg
 ¬ Formandens/bestyrelsens beretning
 ¬ Fremlæggelse af årsregnskab
 ¬ Indkomne forslag
 ¬  Valg til bestyrelse iflg. vedtægter evt.

valg af revisor
 ¬  Ved kredsrep.møde valg af 

revisor+suppleant(er)
 ¬ Valg af delegerede til kredsrep. møde

Dagsorden for foreningsgeneral- 
forsamlinger udsendes af 
H/F bestyrelserne 
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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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BJERGBYPARKEN
- Mariann Nielsen ærespræmie
- Frank Andersen ærespræmie
- Wee Lee Moh ærespræmie
- Poul Jensen 1. præmie
- Tair Turan-Sena Turan 1. præmie
- Rabita Sefer 1. præmie
- Knud B. Larsen 1. præmie
- Jette Petersen 1. præmie
- Niels Blomqvist 1. præmie

DRONNINGBORGPARKEN
- Ann-Mai Sloth Andersen ærespræmie
- Maiken Asgaard Hovesen ærespræmie
- Erik Munkholdt Sørensen ærespræmie
- Kirsten bagge 1. præmie
- Teddy Petersen 1. præmie
- Henrik Andersen og 1. præmie
 Helle Roed Olesen 

ROMALTPARKEN
- Helle Kristensen og 
 Frank Søndergaard ærespræmie
- Rita Borup ærespræmie
- Vibeke Tryk konsulentpræmie
- Ove og Aase Filipsen 1. præmie
- Bente og Jens Degenkolv 1. præmie
- Trine Sørensen 1. præmie
- Hanne Griis 1. præmie
- Jens Erik Dalbjørn 1. præmie

 KREDSEN - PRÆMIER 2022

ULVEHØJ
- Søren Jørensen ærespræmie
- Birgitte F. Pedersen ærespræmie
- Irma Olang Laursen og 1. præmie
 Torben Lau

VASEN
-   Helle Meelby og 

Sarah Juul ærespræmie
- Lotte Hansen ærespræmie
- Tage Poulsen og Ulla Thorn 1. præmie
- Dorthe Søndergaard 1. præmie
- Karin Hermansen og 1. præmie
 Jan Sørensen
- Doris Søndergaard 1. præmie

VENEZUELA
- Niels Melin ærespræmie
- Kate Holmegaard 1. præmie

VESTRE ENGHAVE
- Ulla Bach ærespræmie
- Gurli Knudsen 1. præmie

VORUPKÆRPARKEN
- Herman Vrancken og ærespræmie
 Britta Nedergaard
- Jytte Mortensen 1. præmie

Følgende haver har fået præmie i 2022
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 KREDSEN - VURDERINGER

Kolonihaveforbundet Østjyllands Kreds

Vi vurderer normalt den sidste mandag i måneden.
Der er ikke vurderinger i november, december, januar, februar og juli.
Herefter sker det på følgende mandage:
•  27/3 (sidste frist for bestilling, onsdag 22/3)
•  24/4 (sidste frist for bestilling, onsdag 19/4)
•  22/5 (sidste frist for bestilling, onsdag 17/5)
•  26/6 (sidste frist for bestilling, onsdag 21/6)
•  28/8 (sidste frist for bestilling, onsdag 23/8)
•  25/9 (sidste frist for bestilling, onsdag 20/9)
•  30/10 (sidste frist for bestilling, onsdag 25/10)

Hvis du ønsker at få din have vurderet, 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 ejererklæringen 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: 464511).



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

Kære kolonister
Rigtig godt nytår. Håber I alle er kommet 
godt ind i det.

I skrivende stund er vejret mega regn-
fuldt. Men heldigvis er det ikke de vilde 
oversvømmelser, vi er plaget af i Bjerg-
byparken.

Lige pt. sker der ikke det helt vilde. Be-
styrelsen vil i februar måned lave kalen-
der for denne sæson, og datoerne vil hur-
tigst muligt blive lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen ligger
allerede nu fast. Det bliver:
lørdag d. 29. april 2023 kl. 13.00 i
Bjergbyparken

Vandåbning er 
lørdag d. 25. marts 2023 kl. 11.00.
Vi mødes, som vi plejer i mødestedet kl. 
10.00 til et rundstykke og en lille en. Man 
bedes selv medbringe kaffe/the, da vi 
ikke har mulighed for at lave det.

Mange hilsner fra 
Mariann
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 DRONNINGBORGPARKEN

Når du, kære kolonist, læser dette, så er 
der kun godt 2 måneder til den nye sæ-
son, nemlig den dag sommertiden be-
gynder, i år lørdag 25/3.

Hvis vejret tillader det, er det også her 
vi åbner for vandet.

Men mere om det i næste nummer.

Trailer-parkeringsplads
Der har i flere år været mulighed for at 
leje en plads til traileren. Det fortsætter 
vi med. Lejen er stadig 100 kr. pr. år.

De der har haft en trailerplads i 2022, 
har forret til at fortsætte.

Hvis der er nogle der ikke ønsker at 
fortsætte, så giv besked til formanden.

Vi har stadig plads til flere trailere.

Generalforsamling 2023
Vi holder generalforsamling lørdag 13/5, 
kl. 14, i Hyggekrogen.

Formel indkaldelse med dagsorden
kommer i ”Havenyt” nr. 3

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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 FJORDGLIMT

Der afholdes Generalforsamling:
Tirsdag d.28/02-2023  kl. 19
I Hadsund Kulturcenter(lokale 1-2)

Dagsorden ifølge foreningens
vedtægter.

Forslag modtages senest 14/02
(se adresse i Have Nyt)

Hilsen på bestyrelsens vegne:
Carl Pedersen.
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 ROMALTPARKEN

Kommunen har  omgjort deres første til-
sagn mht. at der måtte etableres gangsti 
til, at der SKAL være mulighed for gen-
nemkørsel. Dette med henvisning til at 
ændringen er en ”væsentlig ændring” af 
område, som ikke er ønskelig.

Dette tilsidesætter vores fælles medlems-
beslutning/ønske om en gangsti, vores 
ønske om øget trafiksikkerhed og mere ro 
for medlemmer på Romaltparken Øst.

Så Ja, fremover er det igen muligt at køre 
ind til Romaltparken Øst som ”i gamle 
dage” via ”Florinvej”

Der bliver atter opsat skiltet ”Ens-ret-
tet” ved indkørsel fra Romaltparkens 
Hovedgade via den gamle ”Florin-vej” 
Der bliver atter opsat skilt med hensyn 
til at al udkørsel fra Romaltparken Øst 
via ”Florinvejen” er forbudt, så vel som 
at højresving/indkørsel imod Romaltpar-
kens Hovedgade fra Romaltparken Øst 
IKKE er tilladt.

Vi skal stærkt opfordre til at den etablere-
de vendeplads for enden af Romaltparken 

Øst (efter sidste hus på venstre hånd) be-
nyttes, således at der ikke sker udkørsel 
af den ensrettede vej. 

Vi må håbe på, at der ikke kommer 
unødig trafik, ex biler med trailere eller 
biler bredere end 2 meter via denne ind-
kørsel, således at påkørte hække, opkør-
te græsrabatter og risiko for andre på-
kørsler undgås. 

Ansvaret herfor påhviler det enkelte 
medlem, så vel som udbedring af even-
tuel skade som måtte forekomme.

Vores medlemmer opfordres til at sik-
re, at der ikke sker skader og vi kan kun 
bede til at ”gæster” udefra viser det nød-
vendige hensyn.

GENERALFORSAMLING vedr. 2022:
Har du forslag du ønsker behandlet på 
mødet, skal dette fremsendes skriftligt 
og være vores kontor ihænde senest 14 
dage før generalforsamlingen.

På mødet skal der vælges medlemmer 
til forskellige udvalg og vi kan kun opfor-
dre til at stille op, såfremt du mener at 
have ressourcer til dette. Vi starter da-
gen med lidt god mad kl. 11.30 og selve 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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 ROMALTPARKEN

generalforsamlingen forventes at be-
gynde kl. ca. 12.30.

Der kommer dirigent og sekretær ude 
fra, således at ingen medlemmer igen 
skal risikere af få deres frivillige indsats 
og dem selv personligt ”haglet ned” på 
det groveste.

INDKALDELSE TIL:
Ordinær generalforsamling
H/F Romaltparken:
Lørdag, den 11. marts 2023 kl. 11.30
Generalforsamlingen
starter ca. kl. 12.30
Sted: Fritids Centret, Vestergade 
Velkomst og valg af dirigent og referent  
1. Registrering af fremmødte haver
2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer 

3. Formandens beretning
4. Regnskab Haveforeningen  
5.  Uddeling af præmier – Romaltpar-

kens Flidspræmie 2022  
6. Indkomne forslag 
7.  Valg til bestyrelsen – 2 bestyrelses-

medlemmer (2 års periode) 
Jan og Lise modtager begge genvalg 

8.  Valg af 2 suppleanter - (1 årig 
periode)

9.  Valg af 6 delegerede og 2 supplean-
ter til Kredsgeneralforsamlingen. 

10. Festudvalget
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse festudvalget
Valg til festudvalget.

11. Eventuelt. 

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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 ULVEHØJ

Vi er nu kommet ind i det nye år 2023. Vi 
håber alle har haft en rigtig god jul og er 
kommet godt ind i det nye år. 

Jeg synes lige, jeg vil skrive lidt til bladet 
denne gang. 

Der er ikke sket det helt store i kolonien 
siden vi den 30. oktober lukkede for van-
det til haverne. 

Søren have 4, Irma have 28 og Birgitte 
(Gitte) have 23 har fået præmier for deres 
haver, lige et stort tillykke til dem. 

Vi har som nok de fleste har bemærket 
fået en hel del vand, og haverne er tem-
melig mudrede at færdes i. 

Vi afholder vores ordinære
generalforsamling den 7. marts 2023,
kl. 17.00.
Sted: Kredskontoret Vestergade 48,
8900 Randers.
Dagsorden ifølge vores vedtægter. 

Af hensyn til forplejning vil det være rart 
at vide hvor mange der kommer til gene-
ralforsamlingen. 
Tilmelding til Kai, Erling eller Helen gerne 
senest den 1. marts 2023. 

Vi starter den nye havesæson med vand-
åbning lørdag den 25. marts kl. 11.00, hvis 
vejret tillader det. 
Der gøres opmærksomt på, at der er mø-
depligt. Og at der er bøde på 500 kr. ved 
udeblivelse. 

Fællesarbejde:
Der afholdes fællesarbejde
på følgende tidspunkter:
•   Lørdag den 10. juni kl. 11. 

Ved hallen. 
Primært for haver med lige numre.

•   Lørdag den 12. august kl. 11. 
Ved hallen. 
Primært for haver med ulige numre.

•   Lørdag den 9. september kl. 11. 
Ved hallen 
Primært for de haver der ikke 
var med 10/6 og 12/8. 

Der er mødepligt i forbindelse med fælles-
arbejdet. Man skal deltage i fællesarbej-
det mindst 1 gang. Ved udeblivelse alle 3 
gange pålægges man en bod på 500 kr. 

Vedr. evt. sommerfest vil der blive slået 
noget op på opslagstavlen. 

På vegne af bestyrelsen
Erling
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 VASEN

Jeg får mange opkald om vand i haverne  
men som vejrguderne opfører sig lige nu 
er der ikke så meget at sige til at jorden 
ikke kan nå at opsluge vandet.

Vi er meget opmærksomme på at pum-
perne kører mere kan vi ikke gøre nu 

Åbning af vand og veje lørdag d. 25 Marts 
2023 kl . 11

Generalforsamling lørdag d. 15 April 2023 
nærmere info senere 

hilsen Per 😀

Håber i alle er kommet godt ind i det nye år
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 VESTRE ENGHAVE

Nyt år, nye vaner, nye planter eller en 
ny havelåge😀 Der er nok flere af os, der 
allerede nu tænker tanker om den kom-
mende sæson, hvor mange kartoffel-
rækker, flere fisk i bassinet, skal jeg også 
male vinduerne lyserøde???😁  Selvom 
det er svært, må vi dog vente et par må-
neder endnu, inden vi kan skeje ud i ha-
verne. Vejret arter sig heller ikke helt til 
udendørs sysler endnu🌧❄ 

Der åbnes for vandet søndag den 26. 
marts kl. 11. HUSK at der mødepligt el-
lers vanker der en lille bod💸😎 Hvis ikke 
muligt selv at møde op, lav aftale med 
anden person, evt. en fra VE. 

Vi skal meddele om, at I allerede nu kan 
sætte kryds i kalenderen til årets gene-
ralforsamling, som bliver afholdt søndag 
den 7. maj, på fællesarealet. Mere info 
herom og dagsorden kommer senere.

Forslag modtages gerne på mail: ve-
streenghave@gmail.com.

Kicke og Lotte har været på banen for at 
fortælle lidt om deres kolonihave

Kicke:
Så synes formanden at jeg burde skrive 
lidt om, hvorfor jeg lige netop valgte at 
slå mig ned i VE.

Det var på en af mine utallige cykelture 
jeg kom forbi og vi er tilbage i 2015-16 
ca.

Der var der en have til salg, jeg faldt 
pladask for dens placering. Vand på den 
ene side, høje træer... det føltes som en 
lille hule.

Efter nogle dages overvejelser tog jeg 
knoglen og ringede til ejeren af haven. 
Desværre solgt.

Hvad lærte jeg af det! For langsom….
I 2018 sidder jeg tilfældigvis på Face-

book. Pludselig popper der en annonce op 
om et hus til salg i VE. SMS straks ejeren, 
at jeg gerne ville se haven.  Den nedtur 
det var ikke at få den anden have skal jeg 
da lige love for vendte på en tallerken til 
optur. KØBT…..

Kunne hurtigt se! Der var ikke noget på 
grunden jeg kunne bruge.

Hele 2018 gik jeg og funderede over, 
hvordan og hvorledes mit drømmehus 
skulle SE UD – PLACERES – INDEHOL-
DE….

I februar 2019 støber jeg sokkel. Som-
meren 2020 ligger jeg sidste hånd på en 
lille ekstra terrasse. Huset er færdigt lige 
som jeg gerne ville have det…

NU har jeg chancen for at takke alle 
dem som tog sig tid til at hjælpe mig, det 
var ubeskriveligt en stor hjælp I har væ-
ret. Takker af hele mit HJERTE...

Hvorfor valgte du VE? Det er det sam-
me som med kærligheden man kan mær-
ke når det er rigtigst.

Hvorfor jeg har en kolonihave? Efter en 
hektisk dag smutter man i kolo laver sig 
en kop kaffe sidder og nyder stilheden…

Hvad jeg laver når jeg er i min have? 
Går i min egen lille verden, læser, slapper 
af,  soler mig, fester

Det bedste ved min kolonihave? 5-10 
Min så er man i sommerhus…

Mit bedste spot? Onsdag d. 9 Nov. 2022 
sad jeg på min terrasse, pludselig kommer 



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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 VESTRE ENGHAVE

der en havørn svævende... Smukt syn…..
Elsker vores fugle og dyr liv…

Mange tanker Kicke…..

Lotte:
Jeg købte min kolonihave for 4 år siden 
og haft stor fornøjelse af den i disse år. 

Den giver mig en frihed til at befinde 
mig udendørs. Efter en lang vinter inden-
dørs holder jeg af, at betragte mit gamle 
æbletræ, hvor både småfugle og skov-
skaden samt flagspætten holder til hele 
foråret. Et liv af fugle. Fasankokken der 
viser haven frem for fruen og kyllinger. 

Ofte står han og titter ind ad døren, og 
både han og jeg bliver lige forskrækket. 

Rådyrene har også sin gang i haven, og 
de synes, at mine roser i knop er vidun-
derlige. Hvilket jeg også synes dagen før 
deres besøg. Pist væk er de. 

Sommeren går med have sysler med 
nattergalens sang som musik til arbej-
det. Den tætte tilknytning til naturen, 
kommer så tæt på, ved at have en koloni-
have i Vester Enghave. Roen og stilheden 
tæt på byen i et skønt naturområde, er en 
fornøjelse hele sæsonen.

Lotte



 VORUPKÆRPARKEN
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GODT NYTÅR 

Håber alle er kommet godt ind i det nye år 
og klar til en ny sæson i Vorupkær parken.

Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling torsdag 
d. 13. april 2023 kl. 18.30 i Smut ind.

Dagsorden ifølge vedtægter: 
 ¬ Registrering af fremmødte haver 
 ¬ Valg af referent 
 ¬ Valg af dirigent
 ¬ Nedsættelse af stemmeudvalg 
 ¬ Beretning 
 ¬ Årsregnskab til godkendelse 
 ¬ Indkomne forslag 

 ¬ Valg af formand ifølge vedtægt 
 ¬  Valg af bestyrelsesmedlemmer & 

suppleanter ifølge vedtægt 
 ¬  Valg af delegerede til kredsrepræsen-

tantskabsmøde & suppleanter 
til samme.

Forslag som ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling skal være 
formanden i hænde senest 14 dage før 
forsamlingens afholdelse.

Forslag sendes pr. mail: vorupkaerpa-
kensformand@gmail.com eller lægges i 
postkassen ved kontoret.

Behandlingen af forslag på generalfor-
samlingen forudsætter forslagsstillers 
tilstedeværelse.

Adgang til generalforsamlingen har 
ethvert medlem af foreningen samt den-
nes ægtefælle, registrerede partner eller 
samlever. Alle har taleret. Som medlem 
med stemmeret skal navnet være på le-
jekontrakt. Der kan kun afgives 1 stem-
me pr. havelod. DER KAN IKKE STEMMES 
VED FULDMAGT. Beslutninger på gene-
ralforsamlingen træffes ved simpelt fler-
tal af de afgivne stemmer.

Af hensyn til forplejning tilmelding pr. 
mail: vorupkaerparkensformand@gmail.
com, eller sms tlf.: 6114 3946.

OBS Kollektiv 
forsikring 
ophævet



 VORUPKÆRPARKEN
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Det blev besluttet på generalforsamlingen 
den 29. april 2022, at kolonihaveforenin-
gens kollektive forsikringsaftale ville blive 
opsagt pr. 1. april 2023, hvilket er sket.

Vi minder dig derfor om, at du skal huske 
at tegne en brandforsikring hos eget for-
sikringsselskab, som senest skal træde 
i kraft den 1. april 2023. Du er som ko-
lonihavelejer forpligtiget til at tegne for-
sikring og den skal som minimum dække 
brand og oprydning. Oprydning dækker 
bl.a. asbest eller anden miljøfarligt affald.
 
Usædvanligt vejr
Det har regnet usædvanlig meget i januar 
måned og den megen nedbør har efter-
ladt gevaldige vandpytter i nogle haver. 

Bækken har ligeledes været fyldt til bri-
stepunktet. Det skyldes tilstoppede rør-
gennemføringer. Randers kommunen har 
renset den rørføring, som ligger under og 
langs med Fjordvang. Denne var tilstop-
pet af okker og kommunen vil fremover 
holde den under opsyn og rense/spule 
ved behov.

Det er også problem med vores egne rør-
gennemføringer under broerne og under 
Timiankæret, så bækken for nuværende 
kun har afløb mod øst/Fjordvang.

Inden sæsonstart vil disse rør blive ren-
set/spulet, så der igen er frit afløb.

Grusvejene vil, som tidligere år, blive 
”høvlet” og de største huller fyldes med 
stabilt grus.

ROS
Så en glædelig nyhed: der 
er ikke pt. henlagt affald på 
containerpladsen.

Tidligere år har det været et stort pro-
blem, at nogle ikke forstod, at der ikke er 
renovation i vinterhalvåret. 

Containerpladsen er 
video-overvåget i vin-
tersæsonen og evt. 
”syndere” vil blive op-
krævet en bod samt 
bud på oprydning.

Æbleskiver og gløgg
En snes kolonister mødte op ved Smut-
Ind og fik serveret gløgg og æbleskiver. 
En hyggelig stund i sne, frostvejr og 
tændte bålfade i december. 



 VORUPKÆRPARKEN

Hold øje med opslagstavle. 
Så du ikke går glip af et godt arrange-
ment.

Fælles arbejdslørdage  
Mødedatoer for fællesarbejde 2023 er 
opsat på info-tavlen ved Smut ind og via 
dette link
h t t ps : //user c on t en t .one/ w p/ w w w.
v or upk a e r p ar k e n . dk / w p - c on t e n t /
uploads/Arbejdsloerdage-2023.pdf 
eller på vores hjemmeside www.vorupka-
erparken.dk under fanen fællesarbejde.

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

Henvendelse til bestyrelsen 
Kan ske på tlf.: 61143946 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 osv., kan afhentes på 
kontoret ved henvendelse til bestyrelsen.  

Venlig hilsen  
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
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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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