Kalender for ØST Danmark 2017 (for vest nedenfor)
Kulturhuset i Smørum, Flodvej 68, 2765 Smørum
Vejledende kalender: Bookingsystemet i Smørum har problemer

2017
Marts
Torsdag d.16(ny dato)
Kulturhuset

Medlemsmøde i Smørum Boesagerskolen Flodvej 89 overfor

Kl 19

Foredrag: Orkideer i naturen og i haven
v/Bo Thøger Jørgensen

April
Lørdag d. 8 (ny dato)
Kl. 9:30 -14

Forår. Arbejdsdag Gl. Kjøge gård

Lørdag d. 29.
Kl. 10:00

Generalforsamling i Smørum kulturhus

Maj
Åbne haver (information senere)

Lørdag-søndag d. 20-21
Der afholdes Rhododendronfestival 3. weekend i maj.
Arrangementet bliver landsdækkende, og gennemføres i samarbejde
med Danske Plantecentre. Vores opgave bliver at stille besøgshaver til
rådighed, haver der ligger i nærheden af de plantecentre der deltager.
Meget mere i de kommende udgaver af RhodoNyt

Oktober

Medlemsmøde i Smørum Kulturhus

Torsdag d 19
Kl 19-23

November

Medlemsmøde i Smørum Kulturhus

Torsdag 16
Kl 19-23

Kalender for Vestdanmark 2017
Lørdag d. 25.

Forårsmøde på Elbæk Efterskole
Jens Nielsen Rhododendron og følgeplanter

Endelig program og tilmelding, se nyhedsbrev
Eller se nedenunder på denne side
April
Lørdag d. 8. kl 10.00

Lørdag d. 29.

Arbejdsdag i Kolding Geografiske Have
Program for dagen, se nedenunder på denne side
Generalforsamling på Sjælland

Åbne haver vest for storebælt 2017
Lørdag den 13. maj kl. 10-17 i Horsens området

Hanne og Bo
Holst Pedersen
Egesholm 22
Egebjerg
8700 Horsens

Parcelhushave på 875m2; men trods størelsen er der blevet plads til ca
400 rhododendron, både arter og hybrider, desuden mange typer
orkideer

Hans Trautner
Clarasvej 4
8700 Horsens

Kameliaspecialisten Hans Trautners have er ca 2800 m2 skrånende
ned mod Horsens fjord. Han har gennem mere end 20 år haft
dyrkning af kamelia i have og væksthus som en passioneret hobby,
Måske er der stadig blomstrende kameliaer i de udvendige arealer
her midt i maj;men haven er også domineret af rododendron, mange
meget store, så der er nok at se på.

Lille Malunds Have
Malundvej 18
8765 Klovborg

Stinne og Bent Gregersen har stillet deres pragtfulde have til rådighed
for vores årlige åbent have arrangement.
Haven er ca 45 år gammel og på hele 3 tdr. land, hovedsageligt anlagt i
engelsk havestil, med mange rhododendron, vandpartier, alpineanlæg
samt
japansk meditationshave. Der er god mulighed for at spise sin medbragte
mad her, både udendørs; men også indendørs. Desuden et
mindre plantesalg.

Rhododendron-Haven
Viborg Hovedvej 114
7160 Tørring

Har man mod på flere havebesøg, falder Rhododendron-Haven ind som
et naturligt forslag da den kun ligger få km. fra Lille Malund.
Den store park står i fuld flor her midt i maj. Og måske bliver der
plads til en ekstra plante i bilen

Lørdag d. 20. og
Søndag d. 21

Der afholdes Rhododendronfestival denne weekend
Arrangementet bliver landsdækkende, og gennemføres i samarbejde
med Danske Plantecentre. Vores opgave bliver at stille besøgshaver
til rådighed, haver der ligger i nærheden af de plantecentre der deltager
se mere andetsteds i bladet samt i næste blad og følg med på
hjemmesiden.

Forårsmøde på Elbæk Efterskole
Aktivitetsudvalget
Program:
9.30
10 – 12.00

Rundstykker til medbragt kaffe/the
Jens Nielsen, der har opholdt sig mange år i Kina, har
sammensat et spændende rhododendronforedrag med
titlen ” What New In China”

12.00

Frokostpause og plantelotteri

13.00

Jens Nielsen fortsætter sit foredrag med hovedvægt på
følgeplanter
Efter foredraget er der wienerbrød til den sidste
medbragte kaffe/the
Medbring selv frokost, drikkevarer og kaffe/the.

Arbejdsdag i Geografisk Have Kolding
Aktivitetsudvalget

Arbejdsdag i Geografisk Have Kolding
Vi starter i væksthuset med kaffe/the og rundstykker –
GHK giver!
Forhåbentlig står Kamelierne stadig i fuld flor.
Vi planlægger dagens forløb, enkelte planter er gået ud og
skal genplantes

Dato:
Lørdag den 25. marts 2017
Kl. 10.00 – ca 14.30
Sted:
Elbæk Efterskole.
Elbækvej 53
8700 Horsens

Tilmelding:
Senest 22. marts til
Per Kjær Jensen
tlf 28883639 ell.
mail colaper@privat.dk
Pris:
Kr. 25,- pr. person, som
dækker udgifterne til bl.a.
rundstykker og
wienerbrød.

Dato:
Lørdag den 8. april 2017
Kl. 10.00
Tilmelding:
Per Kjær Jensen
Tlf. 28883639 ell.
Mail colaper@privat.dk

Også skiltningen skal efterses, desuden skal bedene plejes
og beskæres
Medbring selv frokost. Foreningen giver øl/vand
Af hensyn til forplejningen imødeser vi gerne tilmelding.
Velmødt til en hyggelig dag
.

Generalforsamling Indkaldelse

Rhododendronforeningen
Generalforsamling
Hermed indkaldes i overensstemmelse med foreningens vedtægter til generalforsamling.
Tid: Lørdag den 29. April 2017. kl. 10:00. Bemærk venligst tidspunktet.
Sted: Smørum Kulturhus
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af Bestyrelse.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt
Forslag skal være foreningens formand i hænde senest seks uger før
generalforsamlingen.
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil indkaldelse inkl. Dagsorden, regnskab for
2016,
budgetforslag for 2018 og eventuelt indkomne forslag fremgå af hjemmesidens
medlemsmappe.
I forbindelses med generalforsamlingen vil der være følgende aktiviteter.
Kaffe og Te kan købes i
Som tidligere efter Generalforsamling er der, gratis plantelotteri.
Åbenhave i nærheden!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

