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Opfølgning på julemødet............................. 
 

Fra formanden 
 

Kære alle 
 
Selvom vi er godt i gang med det nye 2012 
ønsker bestyrelsen alle et rigtigt godt nytår, 
forhåbentlig med mange fine oplevelser. 
 
Bestyrelsen har holdt møde med Det grøn-
ne Udvalg og de sidste tilretninger af ”Den 
grønne plan” er nu klar efter Kulturstyrelsen 
er kommet med sine bemærkninger. Planen 
forventes rundsendt inden længe til isæt-
ning i ”mappen”. 
 
Sidste nyt vedrørende bygningsregistrerin-
gen: Charlotte Iversen fra Kulturstyrelsen 
har oplyst, at bygningsregistreringen nu er 
afsluttet for Romerhusenes vedkommende.  
 

 

Charlotte Iversen planlægger en informati-
onsaften for Ejerlaugets medlemmer, hvor 
formålet er, at fortælle om det videre forløb 
for ”Bygningsvedligeholdelsesvejledningen” 
for Romerhusene. 
 
Ved julemødet var der opbakning til et be-
søg af Ejerlaugets medlemmer i Fredens-
borghusene i Fredensborg til foråret. Besty-
relsen er i gang med at arrangere besøget 
og ser frem til en hyggelig og interessant tur 
med Christian Schnettler og Alice Brink 
Jensen som turledere.  
 
Nærmere om turen følger, når programmet 
ligger fast. 
 

/Anette Sjøl 
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Kulturstyrelsen er født 
 
Kulturministeriet har 1. januar 2012 fusione-
ret de tre styrelser, Kulturstyrelsen, Kultu-
rarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og 
Medier til en samlet styrelse: KULTUR-
STYRELSEN. 
 
Formålet med fusionen er at styrke samspil-
let mellem kunst, kulturarv, museer, biblio-
teker og medier. 
 
Kulturstyrelsen ledes af adm. Direktør Anne 
Mette Rahbæk, der tidligere var direktør for 
Kulturarvsstyrelsen. 
 
Kulturstyrelsen er inddelt i fem faglige 
centre, hvoraf bygningsfredninger og byg-
ningsgennemgang er lagt ind under  
CENTER FOR KULTURARV OG ARKI-
TEKTUR. 
 
For Romerhusenes vedkommende er det 
fortsat arkitekt m.a.a. Charlotte Iversen, der 
varetager kontakt til Romerhusene og 
sagsbehandling af ansøgninger etc. 
 
Adressen er: 
 
Kulturstyrelsen 
H. C Andersens Boulevard 2 
1553 København V. 
 
Tlf. 33 73 33 73 
 
www.kulturstyrelsen.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Anette Sjøl 
 
 

 

 

Bestyrelsen og kassererjobbet 
 
På julemødet fik bestyrelsen tid til at præ-
sentere nogle overvejelser, den havde gjort 
sig vedrørende sammensætning og valgpe-
rioder mm. for bestyrelsen, kassererpostens 
omfang og vedligeholdelsen af vore ”egne” 
veje. 
 
Der var ikke stemning for at ændre på valg-
periodernes længde, begrænsninger af  

genvalgs perioderne, rotationer mellem po-
sterne eller anderledes forskudte valgperio-
der mellem bestyrelsens medlemmer.  Kort 
sagt: Tingenes tilstand forbliver, som de er. 
Med udgangspunkt i en forventning om, at 
der ikke ligefrem ville være kø for at komme 
til, når den nuværende kasserer forlod po-
sten (han har ikke tænkt sig at gå i den in-
deværende valgperiode, men intet varer jo 
evigt) kunne man forestille sig, at den lø-
bende kasse ud- og indbetaling med tilhø-
rende kasseregnskab forblev, hvor den var, 
medens det mere omfattende bogholderi og 
udarbejdelse af årsregnskab blev løst an-
detsteds i ”byen”. Kassereren foreslog, at 
man lavede en vurdering af omkostningerne 
ved et sådant skifte. Der blev givet tilslut-
ning hertil.  
 
Vore egne veje skulle på et tidspunkt 
istandsættes, så også dette forhold burde 
forbehandles, således at vi, i første omgang 
for et mindre område, kunne få en fornem-
melse af omkostningerne. Der tænkes her 
på slutningen af Carl Plougs Vej, stykket for 
enden af Rampen eller stykket fra søen og 
ned mod den tværgående del af Rampen.  
Mødedeltagerne stillede sig positivt til et 
sådant initiativ. 
 
Det er i øvrigt mit og bestyrelsens indtryk, at 
der var en god og hyggelig stemning på 
mødet. Flere tilkendegav, at det havde væ-
ret rart at kunne sidde og spise og snakke 
sammen med god tid og ikke for mange og 
for lange ”faglige” indslag. 
 
/Poul Thorpen. 
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Fredensborghusene 
 
Som forberedelse til romernes sommerud-
flugt besøgte Alice Brink og Christian 
Schnettler den 13.12. 2011 Fredensborghu-
senes administrator Anton Frank.  
Han var meget åben og interesseret i at få 
besøg af romerne og indbød bestyrelsen til 
en rundvisning i Fredensborghusene i løbet 
af foråret. Vi kunne se, at der i høj grad er 
noget at glæde sig til; den slående lighed 
med Jørgen Utzons formsprog i vore huse 
kombineret med iøjnefaldende forskelle. 
Vi håber besøget kan finde sted i første 
weekend efter generalforsamlingen. 
 
/Christian og Alice Brink 

 
 
 

 
 
 
 

 

Og så alt det andet....................................... 
 

Opfordring om e-mailadresser 
 
KOPIERING ER DYRT! 
 
Bestyrelsen er meget opmærksom på de 
betydelige udgifter ejerlauget har til kopie-
ring af diverse nyhedsbreve, indbydelser 
o.l., der løbende omdeles til beboerne – og 
har diskuteret om det kan gøres billigere og 
mere hensigtsmæssigt.  Konklusionen blev, 
at de skrivelser det er muligt at sende via e-
mail, foreslås sendt således, når vi har fået 
et overblik over alle beboeres e-
mailadresser (eller mangel på samme).   
 
For at skaffe os dette overblik, vil jeg opfor-
dre de beboere, der ikke allerede er regi-
streret med e-mail-adresse på Henning Vils’ 
medlemsliste, til at sende denne til under-
tegnede: lenefrydenlund@city.dk (så vidt 
muligt senest den 12. februar).   
 
De beboere, der ikke har en e-mail-adresse 
vil selvfølgelig få leveret ind ad døren som 
hidtil.  Og da langt fra alle omdelinger egner 
sig til at blive sendt pr. e-mail, vil f.eks. skri-
velser til Romermappen blive omdelt til be-
boerne som vanlig (ny udgaver af Den 
grønne plan, Bygningsvejledning, general-
forsamlingspapirer o.l.) 
 
/Lene/CP33 

 

Fastelavn 
 
Indbydelse til fastelavn den 19. februar er 
omdelt separat. Husk tilmelding! 
 

 

Fastelavn 2011 - 1 

 

Fastelavn 2011 – 2 
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Nye beboere på Holger  
Drachmanns Vej 4 
 

 

 
 
 
Vi byder Bodil og Per Axelsen hjertelig vel-
kommen i vores fællesskab. 
 
/Bestyrelsen 

 

 

Guldbryllup 
 

 
 
 
Familien Jørgensen Holger Drachmanns 
Vej 3 fejrede på den flotte dato 11.11.11 
deres guldbryllup.   
 
Det var som billedet viser ikke kun til glæde 
for familien, men også for os andre,  
da venlige mennesker markerede begiven-
heden på den smukkeste traditionelle vis.  
Romernyt sender et tillykke. 
 
/Bestyrelsen 

 

En lille notits om fugle og vækst 
 
Indtil nu har variationen i fuglebestanden 
foran vore vinduer været mindre omfattende 
end sidste år. Ud over den faste bestand af 
gråspurve, bogfinker, skovduer, mejser og 
musvitter samt rødhals, skaderne holder sig 
væk, så har vi haft besøg af sort- og hale-
mejser, sjaggere, gulirisk og stor flagspæt-
te. Denne sidste hænger med kroppen un-
der kuglen, hovedet vinkelret op på den ene 
side af foderkuglen, halen vinkelret op ad 
den anden side. Et lidt specielt syn. Vi er 
ikke ganske sikre, men mener også at have 
set kvækerfinker. 
 
Vild tumlen rundt ind og ud af tjørnebuske-
ne og travlhed på jorden under buskene og 
pludselig er alle forsvundet på et sekund. 
Ganske rigtigt, en høgefugl, som vi mener, 
er en duehøg, er fløjet ind fra siden, og nu 
har sat sig i det nærmeste egetræ. Forelø-
big uden at jagten har givet resultat. 

 
Væksten har været godt i gang med 5-10 
cm skud fra påskeliljerne over jordoverfla-
den og godt med grønt fra perlehyacinther, 
vintergækker samt blomstrende 2 nøgne 
jomfruer” og erantis. Fine blomsterknopper 
på cameliabuskene. På det seneste har 
frosten dog sat væksten i stå, måske godt 
det samme. 
 
Vedrørende vækst så må kassererinden 
holde kassereren i ørene, for han er be-
gyndt at tage på. 
 
/Anne-Sophie 
 
 

 
Flagspætte 
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Naboskab 
 
Vi bor godt i Romerhusene og vi bor meget 
tæt ved hinanden. Derfor opfordrer besty-
relsen på given foranledning til, at vi i ud-
strakt grad tager hensyn til vore naboer.  
Et godt naboskab kan ikke vurderes højt 
nok, men  er et sårbart forhold, som vi hver 
især skal værne om. Ordensreglerne, som 
vi vedtog på generalforsamlingen 27.5.10,  
fortæller lidt om det, men vigtigst er, at man 
er opmærksom på naboskabets gensidig-
hed i betænksomhed, hensyntagen og 
kommunikation. 
 
/Bestyrelsen 

 

Kalender 
 
Fastelavn: 19.2. 
Beskæreweekend 25. - 26.2. 
Forårets arbejdsweekend 28. - 29.4. 
Generalforsamling 24.5. 
Romerudflugt til Fredens- 
                     borghusene 2.6. 
Sankthans 23.6. 
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