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 KREDSEN

   Indlevering senest kl. 17.00

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2023 ca.

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

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. 

ÅBNINGSTIDER 
PÅ KREDSKONTORET

Fra 1. marts åbent hver
onsdag kl. 17 - 18.30
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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).
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Foråret er på vej…
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 DRONNINGBORGPARKEN

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 

Vi åbner for vandet lørdag
den 25. marts, kl. 11.00.
(Hvis vejret tillader det).

Husk at alle haner skal være lukkede, når 
vi åbner. Og du skal være i haven, når vi 
åbner for vandet, så du kan se om der er 
utætte rør eller haner. Du kan evt. aftale 
med en anden om at være til stedet.
Vi åbner for vandet kl. 11.00.
Det er vigtigt, at du holder alle haner 
lukket til 11.15.
Så har vi mulighed for at opdage
eventuelle sprængte vandrør/haner

Når der er åbnet for vandet samles vi i 
”Hyggekrogen” til en forfriskning.
Der kommer et opslag i opslagsskabet.

Indkørslen åbnes senest 25/3.
Måske sker det tidligere.
Hold øje med opslagstavlerne.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

Så nærmer den nye sæson sig
Den begynder samtidig med sommertiden, 25/3
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 ROMALTPARKEN

Kære medlem
Vi har sæsonstart den 25. marts 2023.
Der bydes på lidt at drikke og spise kl. 10.
Vandet åbnes kl. 11.00.

Fællesarbejde i 2023 bliver hver 3. lørdag:
•  15. april:  indkaldes haverne 

KE 67 til 83, RH 1 til 22.
•  6. maj: indkaldes haverne 

RH 23 til RH 52
•  27. maj: indkaldes haverne 

RH 52 til RH 80
•  17. juni: indkaldes haverne 

RH 82 til RH 104
•  29. juli: indkaldes haverne 

RV  3 til RV 25
•  12. august: indkaldes haverne 

RV 26 til RV 50
•  2. september: indkaldes haverne 

RV 50 til 65 
Kommer du ikke til fællesarbejde den 
dag du er indkaldt, gives en bod på 
kr. 1000,00 - Indkaldelse iht. vores 
ordensregler herfor.

Havevandring i 2023:
Havevandring sker den 1. uge i  maj, 
juni, juli, august, september og oktober. 
Der gives bod på kr. 500, såfremt vores 
vedtægter og ordensregler ikke ses 
overholdt.

Parkering:
Der er fri bil-parkering på vores fælles- 
arealer hvor der ikke må parkeres
trailere, store firmabiler eller andet.
Der må IKKE parkeres biler til gene for 
andre medlemmer.
Alle medlemmer SKAL kunne køre til 
deres haveindgang. 

Mobning:
Da vi har enkelte medlemmer som er 
selvudnævnt til at ”opdrage” på andre 
medlemmers gøren og laden, er det 
nødvendigt at sige at:
Chikanering medlemmer imellem kan 
medføre ophævelse af lejemålet. Pas 
dig selv og lad være med at blande dig 
negativt med andre medlemmer. 

Andet:
Vi opfordrer til at ALLE læser og over-
holder vores ordensregler og vedtægter. 
Vores fællestoilet og containerplads skal 
benyttes efter gældende regler her-
for. Ingen i bestyrelsen er ”ansat” som 
”medlems-opdragere”. Vores medlem-
mer er voksne mennesker, som forven-
tes at tage deres ansvar som medlem i 
vores forening.

Vh bestyrelsen
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 VENEZUELA

En lang, grå og våd vinter er næsten over, 
snehvide vintergækker og smørgule eran-
tis pibler op af jorden, løgplanterne maser 
deres grønne saftige toppe op gennem 
den kedelige brune jord og det kribler 
i de grønne havefingre for at komme i 
gang med at klippe, rive, grave, så og ikke 
mindst plante. 

Der er forhåbentlig afholdt en fanta-
stisk generalforsamling, når du læser 
dette. Den nye bestyrelse er klar til at 
arbejde til gavn for alle og ikke mindst for 
fællesskabet i vores skønne haveforening. 
Har du ideer til fordel for fællesskabet er 
du altid velkommen til at kontakte besty-
relsen. En bøn til medlemmerne er at hu-

ske på, at folk i bestyrelsen bruger man-
ge frivillige timer på at gøre Venezuela til 
det fantastiske sted det er og at andre er 
hjertelig velkomne til lave aktiviteter og 
ta’ fat i div. opgaver.

Alle venter spændt på vandåbning lør-
dag den 25. marts kl. 11.00, vi har fået 
ny hovedvandledning og mange haver er 
koblet til, men flere er stadig ikke koblet 
til. Alle 149 haver skal have trykprøvet 
deres vandledning, da der er fare for for-
kert tilkobling og dermed stort vandspild. 
Vi har brugt mange penge på at forbedre 
de forældede vandledninger og vi skal alle 
passe på vores dyrebare drikkevand, så 
nervøsiteten og spændingen er stor. 

Kære venezuelanere



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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 VENEZUELA

Mange folk, bl.a. fra nabobyen, Sporby-
en bruger vores skønne haveforening til 
at gå tur i, og de er hjertelig velkommen, 
men efter den store opgravning og mas-
ser af regnvand, er vores veje hullede og 
mudrede, så det bliver en glæde for man-
ge at få vejene renoveret. 

Hjertelig velkommen til nye koloni-
ster, spørg endelig din nabo om hjælp 
eller gode råd, hvis du er i tvivl om noget. 
Det er en rigtig god ide at blive medlem 
af ”Haveforeningen Venezuela, kun for 
medlemmer” (kun for havelejere som 
navnet hentyder). Der findes også en of-
fentlig gruppe ”Venezuela haveforening”. 

Begge grupper giver dig mulighed for at 
følge med i, hvad der sker i Venezuela. 

Ved vandåbning byder vi også velkom-
men til Elena og Silvio, der er de nye for-
pagtere af café Venezuela. Elena og Sil-
vio er kendt fra Streetfood og Cafe Coz 
(Rådhustorvet). Der venter os lækker 
mad, dejlige kager, kolde og varme drik-
ke, som kan nydes i gode menneskers 
selskab med en fantastisk udsigt, det 
kan kun blive en god sæson. 

Rigtig godt forår. 
Lisbeth
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Foråret er på vej…
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 VESTRE ENGHAVE

Husk at der er mødepligt. Der vil efter 
åbning være suppe i Anni og Kajs have nr 
21A 🍲 

Hermed årshjul for sæson 2023:
25/3 kl. 11 (og ikke den 26/3 som skre-
vet i sidste havenyt) Åbning for vand

7/5 Generalforsamling
21/5 Haverunde
3/6  Arbejdsdag
23/6  Sankt Hans
19/8 Haverunde
2/9 Arbejdsdag
29/10 Vandluk

Derudover kan der dukke andre arran-
gementer op. Husk her at holde øje med 
vores gruppe på Facebook, infotavlen og 
i Havenyt 🤓

Nuværende bestyrelse:
Henriette, Anni og Christian.
Sup. Louise og Hanne
Vi holder bestyrelsesmøder den første 
mandag i måneden fra sæsonstart. 

For en god ordens skyld, kan vi berette 
om, at der ved Havepræmie-uddelingen 
sidste år, blev uddelt gaver og diplomer 
til Gurli og Ulla. Tillykke til jer og jeres fine 
haver🏅🏅

Her til slut kære kolonister, vil vi opfordre 
jer til at komme med indlæg til Havenyt. 
Det kan være at skrive lidt om livet i en 
kolonihaveforening, små oplevelser i ha-
ven eller andet. Skriv blot en mail til ve-
streenghave@gmail.com

Vel mødt lige om lidt 😀
Bestyrelsen for VE

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.

Lige om lidt åbner vi for vandet, jubiiii🌞 
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vi nærmer os sæsons-
start, der begynder at 
komme små forårs-
tegn og når dette blad 
kan hentes, har vi 
sikkert alle fuld gang 
i vores have. Måske 
er der sået frø der-
hjemme som skal ud-
plantes i haven eller 
i drivhuset, når vejr, 
vind og jordforhold 
tillader det og vi kan glæde over at se det 
hele vokse op i løbet af sommeren. 

Vandåbning 
lørdag den 
25. marts 2023 
kl. 11.00 
Der åbnes for vandet 
kl. 11.00 og der SKAL 
være en person til 
stede i kolonihaven 
for at sikre, at der 
ikke er sket et brud 

på vandrør mv. i løbet af vinteren, så der 
hurtigst muligt kan lukkes for vandet til 
denne del.

Det kan tage en del tid før vandet er nået 
hele foreningen rundt.og der skal være en 
til stede i haven (eller aftale med nabo).

Man må påregne et par timer inden 
vandet når ud til alle haver, så tålmodig!

Har man behov for lukning af vandet 
(pga. vandsprængning på egen grund) 
eller opdager man vandsprængning på 
vejen, så kontakt en fra bestyrelsen (ved 
Smut ind).

Kl. 12.00 er kolo-
nihaveforeningen 
vært og vil servere 
én tallerken varm 
suppe i Smut-Ind.

Affaldshåndtering i sæsonperioden
Husk affaldscontainerne kun er til hus-
holdningsaffald, ikke til haveaffald, sto-
re papkasser, byggeaffald o.l. Dette skal 
man selv fragte til genbrugspladsen

Så er foråret på vej
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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

|

PÅSKEN NÆRMER SIG
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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 & sup-

pleanter 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 et-
hvert 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.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Hold øje med opslagstavle. 
Så du ikke går glip af et godt arrangement.

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.

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



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


