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 KREDSEN

  Indlevering senest kl. 17.00

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2023 ca.

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:
• 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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 BJERGBYPARKEN

Når dette blad udkommer har vi forhå-
bentlig fået åbnet for vandet 😊
Datoer for fællesarbejde mm. er slået op 
på vores hjemmeside. 
Husk at få lappet huller i vejene. Der ligger 
ral på Porrevej. 
Husk generalforsamling i Bjergbyparken 
lørdag d. 29 april 2023 kl. 13.

Vi får brug for hjælp til at rejse teltet om 
fredagen. 
Med håbet om en dejlig varm og solrig 
sæson ☀  

Mange forårshilsner fra 
Bestyrelsen og Mariann

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

|

Kære kolonister
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 DRONNINGBORGPARKEN

Når du læser dette, er sæsonen
begyndt - Og vi har lige åbnet for vandet.
Bestyrelsen håber at alle får en god sæson. 

Generalforsamling
Vi indkalder til generalforsamling lørdag 
20/5, kl. 14 i ”Hyggekrogen”. 

Dagsorden

Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Navneopråb (havelejere)
Pkt. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Pkt. 5. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 6. Regnskab for festudvalget
Pkt. 7. Foreningens regnskab
Pkt. 8. Indkomne forslag.
Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 10.  Valg af 2 suppleanter til besty-

relsen.
Pkt. 11. Valg af festudvalg
Pkt. 12 Valg af revisor for festudvalget
Pkt. 13.  Valg af delegerede til kredsre-

præsentantskabsforsamlingen.
Pkt. 14. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 6. maj 2023.

Du kan lægge dem i brevkassen ved op-
slagsskabet eller sende en e-mail til 
spn@youmail.dk. 

Fællesarbejde
Første gang: lørdag 8/4-23, kl. 10. Der 
hænger et opslag i opslagsskabet.

Der er fællesarbejde hver uge, hvor vi 
primært fjerner ukrudt m.m. ved ”Hygge-
krogen”, på indkørslen til haveforeningen 
og på parkeringspladserne. Men der kan 
også være andre opgaver. 

Du deltager to gange i hver sæson.
Arbejdet varer ca. 2 timer, afhængigt af 
hvor meget der skal gøres.
Husk! at ”fællesarbejde” betyder, at ingen 
er færdige før alle er det.

Hvis du er forhindret i at komme, skal du 
først prøve at bytte med en anden. Hvis 
det ikke kan lade sig gøre kan du sende 
en sms/ringe til Steen Nielsen (tlf.: 29 89 
18 48), så tidligt som muligt, så får du et 
andet tidspunkt.
Hvis du bliver væk uden afbud, koster det 
500 kr. pr. gang

På skemaet på side 7 kan du se,
hvornår du har fællesarbejde.

Kære kolonist

>
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 DRONNINGBORGPARKEN

Omdeling af ”Havenyt”
”Havenyt” bliver omdelt i haverne, fra 
april til september, for at spare porto.
Beslutninger er gældende, når de bliver 
bragt i ”Havenyt”.

Så det er vigtigt at du får læst ”Havenyt”
Hvis du ikke ønsker at have en postkas-
se, skal du hente ”Havenyt” i en boks ved 
opslagsskabet.

Tung trafik på vejene
I Ordensreglerne pkt. 6 står:
”Ved skader på vandledninger og andre 
ødelæggelser forårsaget af tilkørsel med 
materialer til haverne, pålægges den 

have som har forårsaget skaderne er-
statningspligt overfor haveforeningen 
og evt. andre skadede haveparceller”.
Andre ødelæggelser kan være opkørsel af 
vejene, eller ødelæggelse af hække.

Opslagsskabet
Det er vigtigt at I holder jer løbende op-
dateret med meddelelserne i skabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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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DRONNINGBORGPARKEN - FÆLLESARBEJDE

Adresse Adresse
Blomsterengen 2 3/6 16/9 Fugleengen 15 20/5 19/8

Blomsterengen 3 27/5 26/8 Fugleengen 16 10/6 9/9

Blomsterengen 4 15/4 15/7 Fugleengen 18 8/4 8/7

Blomsterengen 5 best.medl. best.medl. Fugleengen 20 22/4 22/7

Blomsterengen 6 17/6 2/9 Fugleengen 22 15/4 15/7

Blomsterengen 7 22/4 22/7 Kløverengen 1 13/5 23/9

Blomsterengen 8 27/5 26/8 Kløverengen 2 6/5 5/8

Blomsterengen 9 17/6 23/9 Kløverengen 3 27/5 26/8

Blomsterengen 10 8/4 8/7 Kløverengen 4 1/7 30/9

Blomsterengen 11 24/6 12/8 Kløverengen 5 10/6 9/9

Blomsterengen 12 20/5 19/8 Kløverengen 7 15/4 15/7

Blomsterengen 13 24/6 12/8 Kløverengen 8 best.medl. best.medl.

Blomsterengen 14 24/6 12/8 Kløverengen 9 3/6 16/9

Blomsterengen 15 8/4 8/7 Kløverengen 10 best.medl. best.medl.

Blomsterengen 17 29/4 29/7 Kløverengen 11 1/7 29/7

Blomsterengen 19 29/4 29/7 Kløverengen 12 13/5 2/9

Blomsterengen 21 3/6 12/8 Kløverengen 13 20/5 19/8

Blomsterengen 23 29/4 29/7 Kløverengen 14 20/5 19/8

Blomsterengen 25 6/5 5/8 Kløverengen 15 10/6 9/9

Blomsterengen 27 24/6 12/8 Kløverengen 16 best.medl. best.medl.

Fugleengen 1 17/6 2/9 Kløverengen 17 24/6 16/9

Fugleengen 2 3/6 16/9 Kløverengen 18 22/4 22/7

Fugleengen 3 1/7 30/9 Kløverengen 20 29/4 29/7

Fugleengen 4 24/6 9/9 Kløverengen 22 6/5 5/8

Fugleengen 5 1/7 30/9 Kløverengen 24 24/6 30/9

Fugleengen 6 13/5 23/9 Kløverengen 26 27/5 26/8

Fugleengen 7 10/6 2/9 Kløverengen 28 6/5 5/8

Fugleengen 8 3/6 16/9 Kløverengen 30 15/4 2/9

Fugleengen 9 22/4 22/7 Kløverengen 32 13/5 23/9

Fugleengen 10 17/6 2/9 Kløverengen 34 8/4 8/7

Fugleengen 11 17/6 2/9 Kløverengen 36 27/5 26/8

Fugleengen 12 8/4 8/7 Kløverengen 38 best.medl. best.medl.

Fugleengen 13 22/4 22/7

Fugleengen 14 15/4 15/7
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 FJORDGLIMT 

Referat af generalforsamling i
Kolonihaveforeningen Fjordglimt,
Hadsund d 28.-2. 2023 kl. 19 
1.  Ib Andersen, have 5 valgt til dirigent
2.   Der er registreret repræsentanter 

for 15 haver tilstede ved generalfor-
samlingen.

3.  Formanden aflagde beretning :
  Det har været et roligt år i 2022 ca. 

halvdelen af haverne var repræsen-
teret ved henholdsvis Pinsemorgen 
kaffe og Sct. Hansfest.

  Der blev holdt høstfes med havevan-
dring og kåring af årets have. 

  Det var en hyggelig dag med dejligt vejr.
  Vi havde indbrud i flere haver natten 

efter festen. Der blev stjålet en del 
værktøj og haveredskaber.

  Affaldsordningen er efter en del pole-
mik med kommunen sat til ca. 15000 
kr. Hvilket giver en kontingentstig-
ning på 150 kr. pr have pr. år.

  Gebyr for tildeling af havelod, har fra 
foreningens start været 300 kr.

  Det har bestyrelsen besluttet at øge 
til 600 kr.

  Formand Carl Pedersen ønskede en 
god havesæson.

4.  Regnskab 2022: Indtægt: 81.947 kr.
 Udgifter: 83.842 kr.
  Hvilket giver et underskud på 

1895,19 kr.
  Indestående i banken 31.-12.2022: 

27205,78
5.  Ingen indkomne forslag
6.   Valg til bestyrelse: Kjeld Jellesen, Kaj 

Velling og Dorrit Andersen på valg.
  Kjeld og Dorrit genvalgt. Kaj ønsker 

ikke genvalg, i stedet vælges Marian-
ne Saaby, have 10 til bestyrelsen.

7.   Lotte Larsen, have 8 og Mogens Thom-
sen, have 29 valgt til suppleanter

8.   Bestyrelsen vælges til delegerede til 
Kredsgeneralforsamlingen

9.   Aktivitetsudvalget: Lotte Jellesen, 
Nina, Dorrit, og Marianne valgt til 
Fest og aktivitetsudvalg.

10.  Under Eventuelt ønsker Fest- og ak-
tivitetsudvalget generalforsamlin-
gens tilkendegivelse af, hvilken form 
der fremover skal bruges til kåring af 
Årets have. Her var der stemning for, 
at vi går tilbage til, at Havekonsulen-
ten kommer og kårer Årets have.

Formanden takkede for god ro og orden 
på generalforsamlingen.

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Kære medlem
Siden Have Nyt 2 har der været afholdt 
Generalforsamling. 
Denne blev afholdt i god ro og orden og 
heldigvis benyttede flere medlemmer 
deres ret til at udtrykke sig. Der deltog 
45 stemmeberettigede, hvoraf 16 hav-
de deres ”bedre halvdele” med – i alt 61 
sjæle deltog i mødet.

Vi kunne godt ønske, at der deltager 
mange flere have-lejere, således at det 
er mere end små 25% af vores medlem-
mer, som bidrager/tager stilling til vores 
forenings ve og vel. Forhåbentligt kom-
mer der flere næste gang hvor der bl.a. 
skal vælges formand og 2 bestyrelses-
medlemmer.

Beretning, regnskab m.m. fra både forenin-
gen og Festudvalgt er fremsendt til alle vo-
res medlemmer – som post/e-mail – og alt 
kan tillige læses på vores hjemmeside. 

I referatet bør især bemærkes at følgen-
de nyt er godkendt: 

Der spares op til nye vandrør. Hvert med-
lem opkræves 250 kr. hvert halve år tillige 
med havelejen.
At påtaler et bestyrelsesmedlem en 
overtrædelse af vores vedtægter og 
ordensregler for et medlem, medfører 
dette promte en bod iht. vores med-
lemsbeslutninger. 
Fremover er det derfor slut med gule og 
røde kort, advarsler etc. 

Følgende medlemmer har modtaget 
Romaltparkens Flidspræmie 2022:
Lissi & Carsten, Romaltparkens
Hovedgade 3, Ole & Mona, Romaltpar-
kens Hovedgade 25, Ole, Romaltparken 
Vest 6, Birgit, Romaltparken Vest 23, 
Irma & Kristian, Romaltparken Vest 38. 
Vi ønsker TILLYKKE.

Fællesarbejde i 2023
bliver hver 3. lørdag:
Lørdag, den 15. april: 
indkaldes haverne KE 67 til 83,
RH 1 til 22.
Lørdag, den 6. maj: 
indkaldes haverne RH 23 til RH 52
Lørdag, den 27. maj: 
indkaldes haverne
RH 52 til RH 80
Lørdag, den 17. juni: 
indkaldes haverne
RH 82 til RH 108
Lørdag, den 29. juli:  
indkaldes haverne
RV 3 til RV 25

 ROMALTPARKEN

>
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Lørdag, den 12. august: 
indkaldes haverne RV 26 til RV 50
Lørdag, den 2. september:
indkaldes haverne RV 50 til 65 
Lørdag, den 23. september:
indkaldes haverne RØ 1 til 25

Kommer du ikke til fællesarbejde den 
lørdag du er indkaldt, gives en bod på kr. 
1000,00 - 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, ved påtale af 
at vores vedtægter og ordensregler ikke 
ses overholdt.

Festudvalget oplyser:
Der er allerede nu afsat dato til arrange-
menter i 2023.
Sæt kryds kalenderen:
Pinsekaffe 28. maj kl. 9.30
Børnedag 10. juni kl. 14.00
Sct. Hans 23. juni kl. 19.30
(grillen tændes kl. 18.00)
Banko 14. juli kl. 18.00
Sommerfest 15. juli kl. 18.00
Det bliver Sjaske og Rosenlund der spiller 
til sommerfesten.

Der vil også blive arrangeret noget
fællesspisning – nærmere følger.
Yderlig info på A-skilte, tavleskab,
Facebook, Havenyt og på
haveforeningens hjemmeside.

Ret til ændringer forbeholdes.
Marianne kommer rundt med lodder når 
det bliver bedre vejr og folk begynder at 
være i haverne.
Støt op omkring vores arrangementer.
Udlejning af borde, stole etc. forvaltes af 
Festudvalget.

Anden Info:
Årshjul - Der vil i april måned blive udsendt 
en oversigt over arrangementer m.m. i for-

eningsregi.
Containere plad-
sen og indkørsel 
til garagen bliver 
video overvåget 
hele året. 
Dette for at und-
gå misbrug af 
toilet og contai-
nere – misbrug 

som giver unødige udgifter.
Træerne imod marken som grænser op til 
Romaltparken Vest nedskæres til mave-
højde. Nedskæring sker på baggrund af 
at flertallet af medlemmer med haver til 
marken har ønsket dette. Kommunen har 
givet tilladelse hertil.

Konstituering bestyrelsen: Anne fra RH 
87 er valgt til sekretær, Kim fra RV 39 
står for den daglige drift, udlejning af 
materiel og varetagelse af fællesar-
bejdsdage, Lise fra RH 57 sørger for at 
toilet og området omkring kiosk og kon-
tor holdes pænt. Lise fra RH 57 og Anne 
Lene fra RH 55 er tillige værtinder ved 
vores fællesarbejder. 

  ROMALTPARKEN 
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Kioskens Køkken udlejes via forenings-
kontoret til medlemmers brug ved pri-
vate arrangementer. Leje pr. gang/døgn 
er kr. 500,00 – plus lejers rengøring og 
betaling af kr. 10,00/kwh elforbrug. Leje 
er kun muligt, indtil vi får en ny forpagter 
af vores kiosk. 

Iflg. bestyrelsesbeslutning
hermed varsles at der opkræves bod 
∆   Hvis der hentes vand på fællestoilettet 

i beholdere på mere end 10-15 liter.
∆   Hvis der påbegyndes et byggeri uden 

tegning. 
∆   Hvis der ses parkering af køretøjer 

eller andet på fællesarealerne, som er 
generende for andre.

∆   Hvis et medlem med en lejet trailer-
plads ikke fjerner ukrudt på deres plads 
område.

∆   Endelig opkræves kr. 750 til dækning 
af en ekstra tømning, hvis der dumpes 
andet end det lovlige affald i vores 
containere. 

∆   Hvis der gives flere end 2 påtaler (incl. 
2 boder) for samme forseelse indenfor 
3 mdr. kan lejemålet opsiges.

Vi i bestyrelsen har iflg. kolonihaveforbun-
dets retningslinier for bestyrelsesarbejde 
ret til at vedtage ændringer/træffe beslut-
ninger uden at der skal ske vedtagelse på 
en generalforsamling, såfremt dette gøres 
for at forbedre trivsel for alle medlemmer 
og passe på vores forening. 
Disse beslutninger kan søges omgjort 
ved først kommende generalforsamling 
ved at der fremsendes et skriftligt for-
slag herom.

NB: Hvis et bestyrelsesmedlem over-
fuses eller på anden måde mødes med 
truende adfærd på grund af sin udfø-
relse af bestyrelsesarbejdet, kan dette 
medføre opsigelse af lejemålet – jf. vores 
kredsvedtægter.

Til slut:
Som ovennævnte viser bliver der noget 
at se til for os alle i den nye sæson og der 
vil være en betydelig, men nødvendig, 
strammere kurs på mange områder. 

Vi opfordrer til at ALLE medlemmer sætter 
sig ind i vores vedtægter og ordensregler. 
Vi opfordrer alle medlemmer til at hjælpe 
til med at påse, at der sker overholdelse 
af disse regler. 

Vi har alle forpligtet os til at overholde dis-
se ved vores underskrift på leje-kontakten.
Vi i bestyrelsen kan ikke alene se og høre alt.

Det er trist, at den nye kurs er nødvendig. 
Denne, fordi respekten for vores have-
forenings ve og vel og vores fælles trivsel 
har været stærkt nedadgående de sidste 
år – denne udvikling SKAL vendes!

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer

Vh og pbv
Inger Knudsen

 ROMALTPARKEN
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VASEN

GENERALFORSAMLING H/F VASEN

Lørdag d. 15. april 2023 kl. 11
Dagsorden:

Velkomst 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning

6. Regnskab
7. Indkomne forslag
8.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:  

på valg er:
 Steen Jensen
 Karin Jensen
 Bitten Christensen

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Regnskab festudvalg
11. Valg af festudvalg

12.  Valg af delegerede til Kredsrepræ-
sentantskabsmødet

13.  Valg af suppleanter til Kredsrepræ-
sentanskabsmødet

FÆLLES ARBEJDE 2023

Søndag d. 21. maj 
Hindbærstræde / Kørvelstræde / 
Pærestræde

Søndag d. 11 juni
Rabarberstræde

Søndag d. 20 august
Birkestræde / Persillestræde / 
Storkestræde / Vasen / Hvidemøllevej

Søndag d. 17 september
Malurtstræde / Anisstræde / 
Lavendelstræde / Karsestræde

Søndag d. 8 oktober
Opsamling
Er man forhindret den pågældende dato, 
kan man møde op på en af de andre 
datoer, eller til opsamlingen.

Der er rundstykker og kaffe til de 
morgenfriske kl. 9

Husk at blive registreret med haveadresse 
ved bestyrelsen inden start hvis man ikke 
vil have en bod

Arbejdet starter kl. 10
Vandet lukkes søndag d. 29. oktober kl. 11
Kæderne låses kl. 14

Med venlig hilsen Bestyrelsen

FESTUDVALGET ARRANGEMENTER  
SÆSON 2023

21/5  Loppemarked på fællespladsen 
fra 10 til 15 

  Bord kan lejes for den nette pris 
af 30 kr. ( vi har kun 10 stk så 
først til mølle)

 Kom frisk til en hyggelig dag
  Salg af pølser/drikkevarer samt 

kaffe/kage
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VASEN

29/5  2.Pinsedagshygge på 
fællespladsen fra kl. 11

 Lille brunch 
  (Pris og tilmelding kommer senere)
23/6 Sankt hansaften på fællespladsen
 Åben grill fra kl. 17 
 Bålfade tændes ca. kl. 19 
 Salg af pølser/drikkevarer
  Snobrød til børnene ( børnene skal 

selv ha’ pinde med)
  En eller flere der vil lave hekse til 

bålene vil vi blive rigtig glade for

15/7  Familiedag på fællespladsen fra 
kl. 14 til ?

 Mere info når vi nærmer os

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 

  Hjælp ønskes til at lave sjove 
aktiviteter med børnene, kom 
frisk med både   

 Ideer og hjælp dertil
4/8 Åben grill fra kl. 17
2/9 Efterårsfest på fællespladsen
 Hygge eftermiddag kl. 14 
 Salg af kaffe/kage og drikkevarer
 Spisning kl. 18
 Mere info senere
21/12  Lysfest på fællespladsen (mere 

info senere)

Hold øje med opslagstavlerner og vores 
fb side for mere info
Vi ser frem til mange fornøjelige timer
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 VENEZUELA

Kære kolonister!
Nu nærmer sæsonåbningen sig og 
festudvalget trækker i arbejdstø-
jet. Vi glæder os til en, forhåbentlig 
god og varm sommer. 
Der vil som sædvanligt blive solgt 
lodder om lørdagen og holdt som-
merfest. Men vi kunne rigtig godt 
tænke os ideer til aktiviteter fra 
jer. Det kan være alt fra udflugter 
til ringspil-så hold jer ikke tilbage 
med gode forslag. 
Vi ses i Venezuela. 

Mvh. Festudvalget 

Endelig kom det, det som vi alle ventede 
på, VANDÅBNING. Den 25. marts blev der 
åbnet for vandet i Venezuela, hvilket også 
betød vi tog de nye vandledninger i brug. 
I skrivende stund aner ingen, hvordan det 
gik, så vi krydser alle arme og ben for det 
gik godt. Mon ikke dette forår skal bruges 
på at få helt tjek på vandet og ordnede veje. 

Generalforsamlingen er veloverstået. 
50 haver var repræsenteret og de frem-
mødte godkendte formandens beretning 
og regnskabet.
Helle Østergaard blev valgt som formand 
og følgende blev valgt til bestyrelsen 
og på efterfølgende bestyrelsesmøde 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
Sekretær Janne Westlund. John Kleiner 
& Kate Holmegaard står for den daglige 
drift. Gitte Nielsen, Palle Juhl, John Kle-
iner og Kate Holmegaard er byggeudval-
get. Lisbeth Nielsen står for Ternen, telt 
og Havenyt. Jan Christiansen og Christi-
an Østergaard blev valgt som supplean-
ter. Vi glæder os til at arbejde for fælles-
skabet i Venezuela.
Der blev nedsat et børnefestudvalg og et 
festudvalg til de voksne. Efterfølgende 
var der snak om hvilke initiativer festud-
valget skal berige Venezuela med. Spæn-
dene hvad de finder på, det kan kun blive 
hyggeligt.

Referatet fra generalforsamlingen
kan læses på hjemmesiden og på
opslagstavlen ved kiosken.

Kære venezuelanere
Vigtige datoer for det næste
halve år i Venezuela: 
Fællesarbejdsdage: d. 20. maj, d. 17. juni, 
d. 26. august & d. 23. september - alle 
dage fra kl. 10.00 til 13.00 Foreningen er 
vært ved en let frokost kl. 13.00  
Husk! du skal komme mindst en gang til 
fællesarbejdsdag i løbet af sæsonen el-
lers koster det dig 500 kr.  
Havevandring: d. 8. maj, d. 6. juni & d. 7. 
august - alle dage fra 17.00 
Markedsdag: d. 3. juni kl. 11.00 – 16.00
Intro for nye medlemmer: d. 4. juni kl. 
15.00
Kolonihavefortællinger: d. 19. juni kl. 14.00
Børnedag: d. 5. august kl. 14.00 – 18.00

Rigtig godt forår.  Lisbeth 



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

Så er der åbnet for vand og sæson  
Åbningshyggesuppen er spist og vi skal i 
gang med arbejdet i haverne.

Som tidligere ved sæsonstart, har mange 
lyst til at få ryddet op og smidt ud. HUSK, 
at den store affaldscontainer ved 
infotavlen KUN er til rest/husholdnings-
affald og ikke til træ murbrokker, kasser 
mm.       Man kan her måske gå sammen 
om et par køreture til genbrugsplad-
sen        Den lille container er kun til glas, 
hård plast, dåser osv. 
Hvis I har spørgsmål, spørg endelig mil-
jøholdet Sasja og Heidi i Have nr. 21G

-Der indkaldes til Generalforsamling på 
fællesarealet den 7. maj kl. 10.00.
Der vil blive serveret rundstykker mm. 
fra kl. 9.30.  Tilmelding er her nødvendig. 
Mere om dette senere. 

Hvis der er forslag til generalforsamlin-
gen, skal det være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før den 7. maj. Enten på 
mail vestreenghave@gmail.com eller i 
postkassen ved infotavlen.

Vel mødt her og der
/ Bestyrelsen for VE
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Velkommen 
Velkommen til 
alle kolonister 
i Vorupkærpar-
ken, sæsonen 
er i gang og 
der begynder 
en masse aktiviteter i haverne, den bare 
jord og de bladløse hække får farve, fug-
lene synger og solen titter frem, en dejlig 
tid på året.

Husk tilmelding
Til Generalforsamling 2023
Af hensyn til forplejning

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

Forsikring

Lidt fra formanden
Som bestyrelse får vi mange forskellige 
spørgsmål. Det er rigtig godt at spørge 
inden man giver sig i kast med et projekt, 
der måske kræver en godkendelse og vi 
svarer efter bedste evne. 

Der er overordnet 4 regelsæt man skal 
følge og som kan findes på Østjyllands 
kreds' hjemmeside. Det er lejekontrak-
tens bestemmelser, kredsens ordensreg-
ler, lokale ordensregler og byggereglerne.
Er du i tvivl, så spørg endelig, bestyrelsen 
er altid parat til at hjælpe.

(Eksempler på spørgsmål jeg er blevet 
mødt med i min formandstid) 

Må man opstille en campingvogn? Nej, 
campingvogne må ikke opstilles, hver-
ken i (ens 
egen) have 
eller parke-
r ingsplads. 
Dog kan be-
s t y r e l s e n 
tillade en enkelt overnatning, f.eks i for-
bindelse med fest i Smut ind.

Må jeg have stuefugle (papegø-
je) i min have? Nej, der må ikke 
holdes andre dyr end hund 
eller kat og disse må 
ikke være til gene 
for de andre 
havelejere.

Må jeg lave en p-plads i min egen have? 
Ja, man må gerne etablere p-plads i ens 

HUSK. Der skal tegnes ny
forsikring på dine
bygninger på den lejede
grund, idet den kollektive
fæIlesforsikring er opsagt
pr. 1. april.
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egen have. Bestyrelsen skal spørges og 
godkende.

Vigtig viden

BEBYGGELSE

Haverne kan bebygges med nye huse 
eller der kan efter godkendelse fra ha-
veforeningens bestyrelse overflyttes 
hus fra andet sted. I begge tilfælde skal 
der udfyldes ” Ansøgning om byggetil-
ladelse” til kredsens byggeudvalg. Alle 
bebyggelser skal være opført efter myn-
dighedernes forskrifter og byggeregle-
menter for opførelser af kolonihavehuse 
i Østjyllandsskreds. Enhver bygning skal 
være færdigbygget senest 1 år efter at 
der er givet byggetilladelse fra kredsens 
byggeudvalg.

Husene skal opfylde følgende betingelser:
Husets tagkonstruktion skal være ens-

artet overalt, dog undtaget overdækket 
terrasse.
Skelafstand skal overholdes.

Beklædningsmaterialer og egentlig opbyg-
ning af huse må kun ske med træmateriale 
(eller trælignende kompositmateriale)

Opmuring eller opstøbning af huse er 
ikke tilladt. Undtaget herfra er sokkel 
som kan støbes. 
Anden støbning i haven er ikke tilladt.

AFBRÆNDING
Afbrænding af haveaffald eller andet af-
fald er ikke tilladt, gælder for alle haver i by

RADIO & TV ANTENNER
Der kan gives tilladelse til opsætning af 
radio – og tv. antenner på følgende be-
tingelser:
A ntennerne 
skal opsættes 
så de skæmmer 
mindst muligt
De opsatte antenner 
må højst være 5 meter 
over terrænhøjde

Dyrehold
Der må ikke holdes husdyr/kæledyr ud 
over hunde/katte. 

>
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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.vorup-
kaerparken.dk/wp-content/uploads/Ar-
bejdsloerdage-2023.pdf 

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

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

Henvendelse til bestyrelsen 
Kan ske på tlf.: 6114 3946 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  

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.



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


