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BEMÆRK DEN ÆNDREDE DATO.
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Dagsorden  ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og  referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
A. Formanden
B. Bygningsudvalget
C. Det grønne udvalg

3. Kassererens aflæggelse af regnskab 2011 – 2012
A. Regnskab 2011-2012
B. Regnskab vedrørende signalafgift

4. Forslag fra bestyrelse og udvalg

5. Forslag fra ejerlaugets medlemmer   (indsendes inden d. 14.5 )

6. Fastsættelse af det kommende års kontingent og signalafgift
A. Budget for 2012 – 2013
B. Orientering om tdc/signalafgift

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode og
en suppleant for en etårsperiode

8. Valg af to revisorer og en suppleant, alle for et år

9. Eventuelt

Vel mødt og på gensyn.

/På bestyrelsens vegne /Anette Sjøl
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Bestyrelsens beretning for 2011 - 2012 til Ejer-
lauget Romerhusenes generalforsamling
21. maj 2012
I året der er gået har vi måttet sige farvel til
flere mangeårige beboere, men i stedet er
nye heldigvis kommet til.

Nye beboere bydes velkommen og traditio-
nen tro har bestyrelsens medlemmer været
på besøg for dels at orientere om Ejerlauget,
dels at give mulighed for spørgsmål omkring
Ejerlaugets virke.

Igen i år var der stor tilslutning fra både børn
og voksne til at slå katten af tønden og der
blev udvist stor entusiasme fra såvel de små
som de meget store ved tøndeslagningen.
Tak til Baggesensvej og en lille del af Holger
Drachmannsvej for et meget fint arrange-
ment.

Ligesom det at slå katten af tønden, giver de
øvrige faste traditioner som Skt. Hans bål,
sommerfest, arbejds- og beskæreweekender
samt julemødet, os gode muligheder for at
mødes og lære hinanden bedre at kende.
Ikke bare de nærmeste naboer, men også
meget gerne de øvrige beboere i Romerhu-
sene.

Det grønne udvalg har i årets løb arrangeret
to arbejdsweekends samt en beskæreweek-
end. Deltagelsen i de enkelte weekends var,
som vanligt, omkring halvdelen af ejerlaugets
medlemmer.
Bestyrelsen og Det grønne udvalg har afslut-
tet arbejdet med den grønne plan og den er
efterfølgende godkendt af Kulturstyrelsen og
er udsendt til Ejerlaugets medlemmer.
Det grønne udvalg vil i deres beretning yder-
ligere uddybe deres arbejde i årets forløb.

Med hensyn til loven om postkassers place-
ring, der trådte i kraft 1. januar 2012, vedrø-
rende placering af postkasser i skel mod vej,
besluttede Kulturstyrelsen, at Romerhusene,
som fredede ejendomme, kunne fastholde
placeringen af de eksisterende brevindkast
samt postkasser.
Samtidig har Kulturstyrelsen afsluttet drøftel-
serne om postkassernes udseende samt

placering ved at beslutte sig for, at vi, over
tid, efterhånden alle skal have brevindkast i
hoveddøren svarende til den oprindelige pla-
cering af brevindkastet. Umiddelbart forven-
ter bestyrelsen at det vil ske i takt med an-
søgninger til Kulturstyrelsen om renovering
eller udskiftning af hoveddørene.
Der vil komme en optegning af brevindka-
stets placering i forbindelse med Kultursty-
relsen kommende fremsendelse af den nye
revision af ”Bygningsvedligeholdelsesvejled-
ningen”

Kulturstyrelsen gav os meddelelse om, at
Warmings Tegnestue oktober 2011 ville ud-
føre registrering af hvert enkelt hus i bebyg-
gelsen, med henblik på at få et mere indgå-
ende kendskab til det enkelte hus både ind-
og udvendigt.
Samtidigt understregede Kulturstyrelsen, at
fotos og optegnelser ikke er offentligt tilgæn-
gelige, men alene til internt brug i Kultursty-
relsen og i dialog med den enkelte ejer.
Hver enkelt ejer vil personligt modtage en
kopi af registreringen af deres hus fra Kultur-
styrelsen.

Bestyrelsen har aftalt med Kulturstyrelsen, at
Kulturstyrelsen orienterer skriftligt til de en-
kelte ejere. Efterfølgende indkalder bestyrel-
sen til et fællesmøde for Ejerlauget, hvor Kul-
turstyrelsen vil gennemgå og kommentere
registreringen og den fremtidige bygnings-
vedligeholdelsesplan samt svare på spørgs-
mål. Bestyrelsen forventer at mødet vil kunne
afholdes inden sommerferien i år.

Realdania Byg A/S købte i 2011 romerhuset
på Baggensensvej 3 med henblik på en gen-
nemgribende istandsættelse. Vi afventer nu
spændt på at høre, hvornår istandsættelsen
bliver opstartet således at vi kan følge med i
arbejdet fra sidelinien.

Bestyrelsen er klar over, at vejene i bebyg-
gelsen, både kommunale og private, er i en
dårlig stand og en istandsættelse er påkræ-
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vet. Bestyrelsen har drøftet forskellige ideer
og vil på General-forsamlingen orientere om
sine tanker herom.
Teknisk Forvaltning er rykket gentagne gan-
ge med hensyn til de akutte mangler dog
uden synligt resultat.

På Lene Frydenlunds opfordring fik vi sat
gang i brugen af mails i videre udstrækning i
forbindelse med formidlingen til Ejerlaugets
medlemmer. Lene har sågar stemt dørklok-
ker for at få samlet så mange mailadresser
som muligt. Nu har vi således fået mulighed
for at sende korte beskeder og lignende hur-
tigt rundt til hovedparten af vore medlemmer
– måske vil de sidste der mangler og som
har mailadresse henvende sig.

Vores hjemmeside for Romerhusene er ble-
vet opdateret. Hjemmesiden bruges også af
interesserede udefra, der er interesseret i at
søge oplysninger etc. om bebyggelsen. Sam-
tidigt bruges hjemmesiden til arkivering af
bl.a. Romernyt. Tak til Kim Pii og Finn Las-
sen for deres arbejde med hjemmesiden.

Behandlingen af logoet til brug for hjemmesi-
den, Romernyt, breve og lignende er faldet
på plads. Tak til Henning Vig og Kim Pii for
arbejdet.

Samtidig med opdateringen af hjemmesiden
har også Romerfolderen fået et eftersyn –
har I set det?

Bestyrelsen var repræsenteret på BYFOs
generalforsamling i 2011, der foregik på Bro-
holm Slot, Fyn ved Poul Thorpen Teglers og
Christian Schnettler. Gennem året får vi i
Ejerlauget dels som bestyrelse dels som ejer
god vejledning af BYFO både ved telefon og
skriftlige kontakter. Med hensyn til general-
forsamlingen henvises til referatet i Romernyt
nr. 51.

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens
vegne takke alle, der gennem året har med-
virket i såvel stort som småt i forbindelse
med Ejerlauget Romerhusene.
Jeg vil også gerne takke udvalgene, besty-
relsen og revisorer samt Romernyt- og
hjemmeside redaktioner for fint arbejde.

/Anette Sjøl Formand

Det grønne Udvalgs beretning for året
2011 - 2012
Den grønne Plan
På generalforsamlingen sidste år (maj 2011)
blev en række rettelser til Den grønne Plan
vedtaget, foranlediget af en ajourføring af
planen. Planen blev efterfølgende sendt til
Kulturarvsstyrelsen (senere navn Kultursty-
relsen) for styrelsens endelige kommentarer
forud for udsendelsen til beboerne.

Den 3. november svarede styrelsen og øn-
skede på tre punkter at knytte bemærkninger
/ ændringer til Den grønne Plan.

1) Kulturstyrelsen ønsker på sigt, at søheg-
net bliver fjernet, så søen igen kan indgå
som en naturlig del af helheden. Der udtryk-
kes forståelse for, at nogle beboere endnu
erindrer en drukneulykke, og man vil derfor
udelukkende henstille til os over tid at søge

forholdet rettet.

Kulturstyrelsens ønske er indført i planen.
Her og nu bibeholdes søhegnet.

2) Kulturstyrelsen finder at bebyggelsens
bærende fredede værdier vil styrkes ved en
ensartet holdning til de befæstede arealer til
hoveddøre, garage og affaldsstativer. Man
ønsker derfor at der i DgP udelukkende be-
skrives de store fliser til de nævnte steder, i
indkørsler lagt i hvert hjulspor.

Bestyrelsen og udvalget er enige i synspunk-
tet, og beskrivelsen i materialelisten er æn-
dret i overensstemmelse hermed. Der er
imidlertid et problem med indkørsler til gara-
ger: biler svinger ikke i rette linier og kan ha-
ve anden hjulbredde end flisesporene.
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Det er derfor tilføjet en mulighed at supplere
kanter med tilslutninger af granitbrosten.

3) Kulturstyrelsen knytter nogle bemærknin-
ger til DgP’s afsnit 4, Ansvar, opgaver og
procedurer.

Disse bemærkninger er indført i planen som
særskilt punkt sålydende: ”Området er omfat-
tet af bygningsfredningsloven, hvorfor væ-
sentlige ændringer som går ud over de ret-
ningslinier, der er angivet i Den grønne Plan,
skal behandles i Kulturstyrelsen før ændrin-
gen må udføres. Kulturstyrelsen anser det
derfor af stor betydning for fastholdelsen af
de unikke fællesarealer, at de intentioner
som er beskrevet Den grønne Plan, sker
gennem en dialog mellem Det grønne Ud-
valg og bestyrelsen for Ejerlauget Romerhu-
sene. Ændringer i forbindelse med f. eks.
opførelse af legehuse m.v. eller fældning af
træer, som er væsentlige for helheden, men
til gene for den berørte ejer, vil derfor kræve
en vurdering og afgørelse fra Kulturstyrelsen
forinden arbejdet / ændringen må foretages”.

Medio marts kunne Den grønne Plan genop-
trykkes som 3. udgave og blev omdelt til alle
huse.

Græsslåning
Slåningen blev udført efter de fastlagte prin-
cipper, at områder med kraftig tilvækst slås
to gange årligt: i juni omkring Skt. Hans og i
september, og områder med moderat vok-
sende græsvegetation slås 1 gang: i sep-
tember.

Efter en lang og kold vinter blev april relativt
varm, men p.g.a. begyndende tørke kom
væksten sent i gang. Med regn fra midten af
maj fulgte imidlertid en kraftig vækst.

Forsommerslåningen af de udvalgte områder
samt den efterfølgende indsamling var be-
gunstiget af tørt vejr. Den anvendte maskine
var effektiv, omend den efterlod en del ”hjul-
spor” hvor græsset stod højest. Hvor der
måtte slås med buskrydder, skete det let løf-
tet for at skåne bundvegetationen. Alt i alt et
tilfredsstillende forløb.

I højsommeren kunne stedvis ses hvide,

gule, røde og blå blomster i græsset, der ef-
terhånden fik det brunrøde skær. Den sjæld-
ne pomerans-høgeurt, som vi værner om i
Dalen, er i fremgang. Juli og august måneder
blev særdeles regnfulde (den næstvådeste
sommer i DMI’s historie). Græsset voksede
sig dog ikke væsentligt højere, men des fro-
digere, og over store områder lagde det sig
ned.

Den totale eftersommerslåning, der blev på-
begyndt den 22.08., blev vanskeliggjort ved
det liggende græs. Den maskine, som erfa-
ringsmæssigt er den bedste til vores areal,
kunne ikke yde den maksimale slåning. Efter
nedbrud på maskinen blev forsøgt med an-
dre, og i Lunken måtte maskinslåning helt
opgives, da jorden var for blød. Der blev der-
for i stedet over større områder slået med
buskrydder, hvilket er mere tidkrævende,
men i den aktuelle situation mere effektivt.
Indsamlingen var selvsagt vanskeligere og
mindre optimal på de maskinslåede områder,
men var, afbrudt af regn, i øvrigt tilfredsstil-
lende. Ved romerhjælp blev yderligere ind-
samlet fra de ikke-entrerede områder. Under
de givne vilkår må vurderes, at vi fik det bed-
ste ud af situationen, men det øgede tidsfor-
brug ved buskrydder medførte en overskri-
delse i forhold til prisoverslaget.

Efter beboerhenvendelser om gener ved
græsset har bestyrelsen besluttet, at
Nordskråningen og Gryden (hvor forsom-
merslåningen hidtil har været pletvis) frem-
over skal slås 2 gange årligt.

Sivslåning / Søen

Slåningen af søbredden har fulgt græsslå-
ningen. I juni blev opvoksende tagrør udenfor
tagrørsgrupperne samt stedvis kraftig græs-
vegetation slået med le. Primo september
blev med buskrydder slået overalt på bred-
den (tagrørsgrupperne samt grupper af
mjødurt undtaget). Sideløbende blev med le
slået i vandet langs søbredden og omkring
øen. Alt afslået blev indsamlet.

Den siden sommeren 2011 opvoksende
gruppe på søens østside er endnu ganske
klein. Vi har afstået fra at skære de to andre
grupper ned over is, da det kun kortvarigt
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begrænser deres højde og yderligere redu-
cerer vilkårene for fugleliv.

Henover sommeren 2011 blev konstateret en
markant opvækst af søgræs fra søbunden.
Skønnes at være kommet efter at fredsfiske-
ne, der har nappet skuddene, er decimeret.
Udviklingen må følges opmærksomt, og eks

ploderer det, må vi rådføre os med biologen
Erling Krabbe.

Efterårets arbejdsweekend (E11)
Under høringsprocessen forud for weeken-
den kunne udvalget glæde sig over, at nogle
romere valgte at kommentere samtlige frem-
førte ønsker og forslag. Vi fik herved en pej-
ling af at være i ganske god overensstem-
melse med romernes synspunkter.

Der var begge dage godt arbejdsvejr, med
lidt blæst, skyer og sol. Var deltagelsen pæn
om lørdagen, så var den endnu større om
søndagen. Husene på Kingosvej, der (med
lidt hjælp fra en anden vej) stod for den vel-
smagende mad, havde taget chancen at pla-
cere teltet i Gryden, og som altid stod menu-
en på tradition og lidt fornyelse. Lørdag blev
lagt vægt på det kedelige arbejde at få luget
fortovet langs Rampen. Ellers gjaldt det ryd-
ninger med trækspil og/eller opgravning, re-
paration af raftehegn, rensning af terræn-
trapper, skufning på grusstierne m.m. På
Rampen blev suppleret med brosten ved den
nyetablerede nordlige gadebrønd. Med hen-
blik på det lange kig blev der ryddet i Havre-
markens SØ-hjørne. I konsekvens af beslut-
ningen om, at gelændere skal være modellen
fra Professortrappen, blev gelænderet skiftet
ud på trappen fra HV til søen og på den lille
trappe nord for søen.

Fælde-Bjørn kunne først hjælpe os søndag,
og vi valgte at gemme nogle af fældningerne
til beskæreweekenden. En større opgave var
den store kastanje i sydskellet, og vi måtte
desværre sige farvel til to sygdomsramte
ege: den ved CP 43 og den nordligste i rin-
gen i Dalen.

Vinteren
Under en storm ultimo november væltede en
lærk, og en fyr fik beskadiget rodnettet, så
den senere måtte fældes. Ellers var vinteren
mild med minimalt snefald. Foranstaltninger-
ne kunne strække sig til periodisk udstrøning
af salt eller LecaSafe.

Beskæreweekenden (B12)
En af opgaverne var at justere beplantningen
ved raftehegnet langs Kingosvej forud for
den planlagte udskiftning af hegnet. Grene af
tjørn og elm havde filtret sig ind i hegnet eller

gnavede op ad det. Der måtte beskæres
med såvel stiksave som motorsav, og det
stedvis tætte vedbend måtte kappes af. En
anden opgave var om lørdagen fældning af
de træer, vi gemte fra efteråret. Da det er
blevet praksis ikke at fælde om foråret, slæb-
tes en stor del af grenene til Skt. Hans-bålet.
Beskæringen koncentreredes ellers om
vestområdet, og endnu engang kunne vi på
tjørnenes udvikling konstatere, at vi er godt
med i vedligeholdelsen.

Lørdag var vejret blæsende, men søndag
havde flot solskin. Detagelsen var pæn lør-
dag, og søndag sattes rekord for disse
weekender. Hanne havde endnu engang
lavet kaffe og smurt oste- og pølsemadder;
alt blev vederfaret retfærdighed, ikke en drå-
be var tilbage.

Forårets arbejdsweekend (F12)
Weekenden er, mens dette skrives, ikke af-
holdt, men hører til årets gang og bør derfor
omtales. En  forårsopgave er selvsagt tjek af
inventaret på arealet. De renoverede grussti-
er skal holdes fri for tilgroning ved skufning
og kanthakning. På søhegnet skal støtterne
til skråstiverne afkortes, så deres hatte vil
blive skjult af græsset, og kan vi gøre noget
ved de hældende stolper? Gelænderet skal
udskiftes på de sidste trapper. Der er ret få
grønne opgaver, hvoriblandt plantning af
nogle birk i Vestskoven. På HD skal stubben
efter en ældre fyr ryddes.



6

Og vi kan glæde os til de sædvanlige lækre
frokoster, som forestås af beboerne i den
vestlige halvdel af Carl Plougs Vej.

Projekter
Udskiftningen af hegnet langs Kingosvej vil
blive udført af en ekstern entreprenør. Om-
kostningerne hertil og til indkøb af det store
antal rafter overstiger, hvad der kan rummes
på vedligeholdelseskontoen.

Der vil derfor på generalforsamlingen blive

fremsat forslag om at afsætte et beløb fra
hensættelses-puljen.

Et problem trænger sig på: overfladebelæg-
ningen på vore private veje. Mange steder
ses spor af tidens tand, og stedvis er der de-
ciderede huller. Skal asfalten repareres ved
lappeløsninger eller skal den totalt udskiftes?
Skal der tænkes i anden form for vejbelæg-
ning? Under alle omstændigheder en  øko-
nomisk udfordring. Bestyrelsen har indledt de
første sonderinger.

/Det grønne Udvalg / pkm

Bygningsudvalgets beretning for året 2011-
2012
På generalforsamlingsdagen den 25. maj
sidste år havde udvalget et møde med Char-
lotte Iversen fra Kulturstyrelsen og arkitekt
Anne Lene Jørgensen fra Varmings Tegne-
stue for at tilrettelægge registreringen af
Romerhusene og gennemgå vedligeholdel-
sesvejledningen og vores tegningsmateriale.

Den 21. juni foretog 3 arkitekter fra Varming
nogle prøveregistreringer af forskellige ro-
merhuse B3, CP25, H9 og HD3. Ud fra disse
prøveregistreringer skulle et endeligt skema
udarbejdes til brug i hele bebyggelsen, Her
var Per Troelsen fra Realdania Byg med for
at danne sig et indtryk af husene og for at
kunne låse op for B3.

Endnu et møde med Anne Lene Jørgensen
den 24. juni og så kunne Varmings Tegne-
stue gå igang.

Registreringen startede i oktober. Nogle ro-
mere havde,indvendinger mod fotografering
af deres hjem og det blev taget til følge, Ar-
bejdet er nu færdigt. Kulturstyrelsen vil gerne
fremlægge resultatet. Det bliver måske i før-
ste halvdel af juni. Det vil bestyrelsen tage
sig af.

Kulturstyrelsen har orienteret om, at der er
skaffet midler til opdatering af ejerlaugets
tegningsmateriale og nye tegninger dertil.
Det skulle være færdigt 1. juli 2012. Materia-

let vil blive digitaliseret, så det kan lægges ud
på ejerlaugets hjemmeside. Her vil dog
mangle tegninger til pudsebeslag til stuevin-
duerne, da Kulturstyrelsen ikke finder de nu-
værende løsninger gode nok.

Kulturstyrelsen vil godkende termoglas i køk-
ken- og badeværelsesvinduer, hvor den op-
rindelige vinduesramme kan genanvendes.
Termoruder i havedør i entre og i de oplukke-
lige vinduer i værelserne vil blive vurderet i
hvert enkelt tilfælde.

Der er givet tilladelse til fast undertag på
Hauchsvej 11, hvor arkitekt Søren Lundqvist
laver tegninger. Angående konstrutionen: se
venligst anden artikel.

Den 3. maj sidste år gik udvalget rundt med
Post Danmark for at se på alternative an-
bringelser af vore postkasser. Vi skulle høre
direkte fra postvæsnet, men fik først rapport
med alternative placeringer gennem Kultur-
styrelsen den 14. juli 2011. Kulturstyrelsen
har ikke accepteret postvæsnets ønske, men
fastholder den oprindelige placering med
lodret brevsprække i hoveddøren. Konse-
kvensen for romernes individuelle postkasser
er endnu ukendt.

Udvalget har forslået en ny fredningsskilt-
ning. På vores nuværende pæle anbringes et
mørkegrønt skilt med hvid skrift (skriftsnit
Helvetica) i format A4 lodret dvs. halvt så
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stort som de nuværende skilte og med tek-
sten:

Romerhusene
i Helsingør
(højde på de store bogstaver 20 mm)

Kingohusene
Arkitekt Jørn Utzon
Opført 1958-60
Fredet som dansk kulturarv 1987

Privat område - besøgende velkomne
Hunde skal holdes i snor og deres
efterladenskaber skal fjernes
Cykel- og knallertkørsel er kun tilladt
på de asfalterede veje

Ejerlauget
(højde på de store bogstaver 9 mm)

Udvalget har udlånt ejerlaugets tegninger til
arkitekt Lise Juel, for kopiering til brug ved
istandsættelse af Baggesensvej 3.

/p.u.v. Ørn Vidarsson

Mestertag
Tømrermester Leif Friborg er i gang med at
omlægge taget på HV11, og han har omdelt
et prissat tilbud til alle øvrige romere.

Tagomlægningen er interessant fordi KuAS
omsider har godkendt fast undertag i stedet
for frithængende dug af varierende fabrikat.
Løsningen er udformet af arkitekt Søren
Lundquist i samråd med KuAS, og man må
regne med, at den vil danne standard frem-
over.

I korte træk drejer det sig om et undertag af
brædder og pap, hvorpå tagstenene oplæg-
ges på sædvanlige lægter. Bræddelaget er
ikke lagt ovenpå spærene, men det er skåret

imellem, således at den originale tagtykkelse
bevares (stort set) ved tagfod og kip.

Det oplyste tilbud (kr.181.000 incl. moms) er
uden udskiftning af tagrende og skotrende,
som på HV11 var af nyere dato. Disse dele
skal normalt skiftes ved tagomlægning.

Leif Friborg tilbyder 10% nedslag i prisen,
hvis mindst 10 husstande skriver kontrakt.
Bygningsudvalget v/undertegnede formidler
gerne den indbyrdes kontakt mellem eventu-
elt interesserede romere.

/BYGNudv / Ørn Vidarsson – Jørgen Jørgensen

Husnumre
Anne-Sophie og Christian gik en tur og så på husnumre, efter at nogle arkitektstuderende fra
Trondhjem havde undret sig over hvor mange forskellige numre vi har.

fortsættes på side 10
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Besøgende i romerhusene
I det forløbne år har vi registreret 26 besøg
(ialt godt 500 personer) i Romerhusene.
Holdstørrelsen varierer fra 2 til 70. De to var
en engelsk arkitekt, som kom på cykel med
sin far, og de større hold er fortrinsvis stude-
rende, men også arkitektvirksomheder og
andre på kulturbesøg.

Besøgene er stort set alle efter aftale. Andre
besøgende, som kommer i grupper, prøver
vi at indfange, således at senere besøg kan
blive efter aftale. Det vinder alle ved, for så
har vi besøgene under kontrol, og gæsterne
får en god historie og en ordentlig rundvis-
ning. Naturligvis ’fanger’ vi ikke alle, men
stort set går det meget godt.

De besøgende kommer fra hele verden,
men også fra f.eks. Den internationale Høj-

skole i Helsingør, og som noget nyt fra
Espergærde Gymnasium, som i år brugte
Romerhusene som emne i faget ’kunstfor-
ståelse’. Et andet usædvanligt hold var stu-
derende fra KU/etnologi, som arbejdede
med byrum i Helsingør, og som gerne ville
se Romerhusene som eksempel på det
bedste fra 1950erne.

Det er ganske spændende at få del i de be-
søgendes reflektioner. En arkitekt fra Paris
undrede sig over, at et boligområde i en by
kan have stier uden belægning og uden lys.
– Andre forundres over, at husene både op-
leves enkeltvis og som en del af en helhed,
og en engelsk arkitekt fandt at husene er
integreret i landskabet med skorstenene
som individuel markering: ”.. som bosteder
med hver sit ildsted i skoven".
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– En norsk arkitekt fandt lighed med sydeu-
ropæiske småbyer, hvor vinduerne er skjult
bag skodder og murflader, for ”.. i Romerhu-
sene ser man heller ikke vinduerne”. – An-
dre interesserer sig for klimaoptimering og
bo-komfort om vinteren, og etnologerne var
optaget af arkitektens rolle som formgiver af
det liv, vi alle lever.

Det er således spændende at opleve, at
fredningen ikke blot drejer sig om at bevare
nogle huse for eftertiden, men at vores be-
byggelse virkeligt betyder noget også for

kommende generationer af bygningsplan-
læggere.

Aftaler om besøg træffes på mail:

kontakt@romerhusene.dk

Besøgsværterne er: Birgit J (CP11), Christi-
an Schnettler (BV6), Jørgen J
(HD3/kontakt), Poul Thorpen T (CP31) og
Ørn V (CP25). Hvis andre romere har lyst til
at medvirke eller blot opleve en rundvisning,
skal de være velkomne.

/værterne

Golden Days i Romerhusene
Golden Days er en årligt tilbagevendende
begivenhed, som afholdes i Storkøbenhavn.
Hvert år har sit tema, og navnet - Golden
Days – skyldes efter det oplyste, at temaet
første gang var ’Guldalderen’. I 2012 er te-
maet ’Byggeri i 1950erne’, dvs. før industria

liseringen og typehusene og mange proble-
mer dermed.
Kulturværftet/biblioteket og bevaringsfor-
eningen ’By & Land, Helsingør’ har i den
forbindelse ønsket Helsingørs medvirken
med en rundtur og debatmøde i Espergær-
de OG en præsentation af Romerhusene.
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Oplægget til arrangementet var ganske vidt-
løftigt med rigtigt mange mennesker og pic-
nic, men bestyrelsen har fornuftigvis meldt
tilbage:

at omfanget skal begrænses til det vi kender
fra modtagelsen af studenterhold, dvs. op til
60,

at fællesintroduktion, beværtning oa. skal
foregå på Montebello, og –

at rundvisningen skal ledes af romernes
egne guides, således som det er vores
sædvane.

Præsentationen i Romerhusene foregår den
9. september, og det vil være af ca. en times
varighed. Normalt bestræber vi os på at
modtage gæster på hverdage, men selv om
der denne gang er tale om en søndag, har
værterne efterhånden så meget styr på det,
at det helt sikkert vil foregå meget stilfær-
digt.

Et uafklaret punkt er indtil videre i hvilket
omfang Realdania Byg med BV3 vil indgå i
rundvisningen.

/besøgsværterne

Husnumre - fortsat

Sommerudflugt til fredensborghusene
Jeg har nu fået arrangeret den lovede sommerudflugt til Fredensborghusene lørdag d. 2. juni
2012.

Mødet finder sted fra kl. 11-13 med forevisning af bebyggelsen incl. et rækkehus og et gårdha-
vehus, under vejledning af administrator Anton Frank og arkitekt Claes Høgly.

Der vil efterfølgende være mulighed for at købe kaffe, øl/vand og sandwich, hvorfor tilmelding vil
være nødvendig af hensyn til restauratørens planlægning.

Hvis der er nogen som ikke kan køre selv, må vi hjælpe hinanden med at fylde bilerne op!

Tilmelding til undertegnede senest torsdag d. 24. maj, benyt venligst nedenstående blanket eller
send mig en mail til: a@jbrink.eu

/Alice Brink CP  55

Besøgende HV 4


