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Bestyrelsen

Romernyt nr. 42/2009.
Ksere alle,
Sommerfesten naermer sig og festudvalget bar lagt flot ud. Bestyrelsen ser frem til at se alle i
festhum0r.
Siden sidst.
.Bestyrelsen er nu, ovenpa sommerferieperioden, begyndt pa arets arbejde bl.a. vedr0rende vore veje.
Flere steder pa vore veje i Romerhusene bar vedligeholdelsesstandarden gennem lasngere tid vaeret
1 uacceptabel.
Bestyrelsen havde derfor sammen med vejudvalget en gennemgang af vore veje f0r sommerferien
sammen med Vejingeni0r Niels Lund fra Teknisk Forvaltning i Helsing0r Kommune, der forestar
vejene i vort omrade.
Det f0rste resultat af gennemgangen ses heldigvis allerede at have udm0ntet sig i hurtig udbedring
af de alvorlige asfalthuller.
Derudbver papegede vi af!0bsforholdene fra Baggensensvej mod Holger Drachmannsvej og videre
mod Gurrevej. Begge steder disse steder er tilsvarende nu renoveret og vil forhabentlig vise sig, at
mindske staende vand pa Holger Drachmannsvej.
Et andet dr0ftelsespunkt var aendring af asfalteringen klods op ad huse og garager, som flere steder
giver vand- og saltskader. Problemer, der efterhanden bar verseret i en arraekke.
Endelig udbad vi os ved gennemgangen en mere langsigtet vedligeholdelsesplan, som efterf01gende
kunne synligg0res for Ejerlauget.
Bestyrelsen vil 10bende f01ge op pa ovennasvnte sidste 2 punkter, hvor Teknisk Forvaltning vil
komme med oplseg til dr0ftelse.
Udvalgsarbejde.
Ejerlauget bar under bestyrelsen 2 faste udvalg:
•

Det gr0nne udvalg, der arbejder med plejen af det gr0nne omrade herunder
arbejdsweekends og aktuelt med oplseg til evt. draining af "Gryden".

Aktuelt deltager Poul Kjser Mortensen (formand), Henning Flendt og Niels
Chr. Clemmensen i udvalget.
•

Bygningsudvalget, der aktuelt, i samarbejde med bestyrelsen, arbejder med
faerdigg0relsen af bygningsvejledningen.
Aktuelt deltager 0rn Vidarsson (formand), Ole Drag0 og J0rgen J0rgensen i
udvalget.

Endvidere er der aktuelt nedsat f01gende ad hoc udvalg:
•

Vandforsyning, der afventer udspil fra Helsing0r Kommune.

•

Antenne/TV, som skal vurdere vort aktuelle abonnement med TDC i forhold
til eventuelt udbud.

•

Ordensregler, hvor oplasgget fra sidste generalforsamling skal fserdigg0res
med henblik pa gennemgang ved julem0det i 2009 med efterf01gende
behandling pa generalforsamlingen i 2010.

•

Interne veje, der afventer udspil fra Helsing0r Kommune i forhold til
ovenstaende.

•

Hjemmeside for Romerhusene, modernisering og a jourf0ring af
hjemmesiden.

Bestyrelsen lasgger stor vaegt pa, at sa mange som muligt kan deltage i arbejdet og opfordrer derfor
alle interesserede til at melde sig til og denned medvirke til 10sning af de respektive opgaver, der
ber0rer os alle i Ejerlauget.
Interesserede opfordres til at give besked til Christian Schnettler, Baggensensvej 6 og meget geroe
inden den 8. September 2009.
Til kalenderen.
Arbejdsweekend den 03.10 - 04.10. 2009.
Julem0de den 24.11.2009.
Reserver dagen allerede nu - det har bestyrelsen gjort pa Nordvest skolen.

Pa bestyrelsens vegne
Anette SJ01

