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Nyt fra bestyrelsen...............................................................
Efter generalforsamlingen den 27. maj 2010 har bestyrelsen konstitueret
sig som følgende:
Formand Anette Sjøl
Næstformand Christian Schnettler
Kasserer Poul Thorpen Teglers
Sekretær Finn Lassen
Medlem Alice Brink-Jensen
Suppleant Anne Marie Pii

Nedsatte udvalg under bestyrelsen:
Der er mulighed for, at interesserede romere kan melde sig til bestyrelsen, hvis man
ønsker at deltage i udvalgsarbejdet.

Udvalgene nedsættes af bestyrelsen (se i øvrigt hjemmesiden for Romerhusene).

Der er 2 faste udvalg: Det grønne udvalg, hvor Anne Marie Pii deltager fra bestyrelsen og
Bygningsudvalget, hvor Finn Lassen fra bestyrelsen deltager.

Lovudvalget nedlægges med tak for indsatsen omkring vedtægter og ordensregler.
Ordensreglerne er omdelt til indsættelse i Romermappen.

Adresseliste over Ejerlaugets medlemmer:
Fremsendes snarest efter ajourføring til indsættelse i Romermappen.

Renovering af stien omkring søen:
Renoveringen vil finde sted i uge 27 og 28.

Vand i Gryden:
Arbejdet med vand i Gryden er sat i gang via Det grønne udvalg.

BYFO - Plaketten:
Bestyrelsen har modtaget afslag på forslaget om at opsætte plaketten på hvert Romerhus.
Kulturarvsstyrelsen (KUAS) ønsker i stedet en løsning med en samlet opsætning sammen
med ordensreglerne på enkelte hensigtsmæssige steder på fællesarealet.
Bygningsudvalget arbejder nu videre med dette.



Side 2 af 2

Bygningsvejledning:
Bestyrelsen og bygningsudvalget håber nu, at arbejdet med ”Bygningsvejledningen” for
Romerhusene nærmer sig sin afslutning.
Kontorchef Mogens Morgen i KUAS har overfor Anette Sjøl beklaget sagsgangen i KUAS
med hensyn til bygningsvejledningen og dermed også den meget lange svartid.
Aftalen med KUAS er nu, at bestyrelsen/bygningsudvalget vil modtage skriftligt svar efter
sommerferien. Bygningsvejledningen forventes herefter udsendt medio september 2010 til
Ejerlaugets medlemmer.

Solgte Romerhuse:
Der er nu kommet nye beboere i de sidste ledige Romerhuse. Rigtig hjertelig velkommen
til Rene Larsen, Baggesensvej 8, Peter Kielland–Brandt, Baggesensvej 3, Kirsten og Ole
Davidsen, Hauchsvej 11, Trine Jarløv, Carl Plougsvej 29 og Lene Frydenlund, Carl
Plougsvej 33.

Kalender for Ejerlauget:
Sommerfest den 21. august 2010.
Arbejdsweekend den 9. – 10. oktober 2010.
Julemøde den 17. november 2010.

Bestyrelsen ønsker alle en oplevelsesfyldt og god sommer.
Anette Sjøl

Ugle i skorstenen på BV 6 fotograferet af Taina, BV 2


