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Ejerlauget Romerhusene Helsingør

Nyt fra bestyrelsen
Kære alle
I ønskes et forsinket godt nytår!

Vinteren har været og er over os – men dejligt
at se folk på isen med skøjter på.

Kælkene har også været i brug på bakken og
det er dejligt at se, at der også kan være aktivi-
tet på denne tid af året, der måske nok mest
frister til indendørs sysler.

Kloakarbejde
I forbindelse med Helsingør Kommunes TV-
inspektion af kloakledningerne i området, er
der fundet en forskydning på ledningen, belig-
gende i skrænten mellem enden af Holger
Drachmannsvej og Carl Plougsvej.

Dette indebærer, at Forsyning Helsingør den
29.01.2013 påbegyndte en udbedring af led-
ningen med henblik på en senere strømpefo-
ring af ledningen. Når arbejdet er færdigt og
vejrliget tillader det, reetablerer Forsyning Hel-
singør området.

Forsyning Helsingør har forinden orienteret de
nærmest beliggende huse om arbejdet. Besty-
relsen har samtidig orienteret Kulturstyrelsen
om arbejdet og omfanget på fællesarealet.

Aktindsigt
Aktindsigten i registreringen af vore huse, be-
gæret af Hauchsvej 11, er afsluttet. Vi har ikke
haft mulighed for at ændre på dette og ej heller
få oplyst hvad formålet var med at begære akt-
indsigt i de 59 andre huse.

Det maner imidlertid til eftertanke og er vigtigt
at huske på, når vi fremover får anmodninger

om indsigt i vore ejerboliger.

Bestyrelsen har omkring aktindsigten orienteret
BYFO.

Gennemgang af Romerhusene ved
Varmings Tegnestue
Referatet fra mødet i juni 2012 på Nord-
vestskolen med Kulturstyrelsen og Varmings
Tegnestue er lagt ud på Romerhusenes hjem-
meside sammen med materialelisten og teg-
ningsmaterialet.

Vi mangler fortsat at modtage fotoregistrerin-
gen af det enkelte hus til den enkelte ejer. Be-
styrelsen har rykket Kulturstyrelsen flere om-
gange og senest har BYFO bakket op omkring
dette.

På godt gensyn ved forårets arrangementer.

/Anette Sjøl
Formand for Ejerlauget.
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Klaus Vogt Andersen
Den 4. januar 2013 døde Klaus Vogt Andersen.
- Vogt Andersen, som han blev kaldt, kendte
gamle romere ganske vel, men for senere til-
komne var han stort set usynlig.

Sådan har det ikke altid været, og for en ’sene-
re tilkommen’ som undertegnede var det en
dejlig overraskelse at opleve Vogt Andersen
fortælle levende og engageret om de allerfør-
ste romerår, da jeg mødte ham i 2003 for at få
hans historie til RomerNyt-17. Det var en med-
rivende beretning om en usikker tid, hvor byg-
geriet af romerhusene endnu ikke var afsluttet,
om protester og Utzon, som manede til besin-
dighed, og om forarbejdet til den stiftende ge-
neralforsamling.

I tiden, der fulgte, kom Vogt Andersens inge-
niørviden og gode håndelag til nytte da søheg-
net og stien omkring søen skulle konstrueres.

På søens nordside var der nemlig blot en
nordskrænt ned mod vandet, og der skulle
rammes pæle og flettes vidier for at holde på
den grusfyldte banket.

Efter indsatsen så han ingen grund til at stoppe
op, og sammen med en lille task force byggede
Vogt Andersen det første hegn mod Kingosvej.
I de senere år har Vogt Andersen ikke deltaget
i romernes fælles arrangementer, han var i
stedet meget engageret i Broderloge 31 Ham-
let IOOF i Helsingør. Man skal ikke altid blande
sig i alting, og man må vælge sine kampe med
omhu, - det vidste Vogt Andersen.

/Jørgen Jørgensen

Antenneanlæg
Yousee A/S, der leverer TV-pakker + internet til
Romerhusene, har henvendt sig til Bestyrelsen
i forbindelse med, at der er konstateret nogle
udfordringer omkring vores nedgravede anten-
neanlæg, der ejes af Ejerlauget Romerhusene.
Antenneudvalget (Poul Thorpen Teglers, Je-
sper Brink og Sven Thomsen) holdt derfor den
28. januar 2013 møde med en Chefkonsulent
fra Yousee.

Antennenettet ejes, som nævnt, af Ejerlauget
Romerhusene, d.v.s. at alle reparationer eller
udskiftninger af kabler etc. skal igangsættes og
betales af Ejerlauget.

Yousee har konstateret, at der er behov for
snarlig udskiftning af et nærmere antal meter
kabel, hvis vi skal sikre os, at alle beboere får
det fulde udbytte af såvel TV-pakker som inter-
net-forbindelser via antenneanlægget. Om-
kostningsmæssigt kan udskiftningen til de i

øjeblikket konstaterede udfordringer blive ret
omfattende.

Antenneudvalget har derfor bedt Bestyrelsen
om, at lade Yousee formidle en kortlægning af
antenneanlæggets nuværende tilstand, med
henblik på at få belyst omfanget af behovet for
en renovering samt økonomien, der er forbun-
det hermed.

I fald vi intet foretager os, vil et antal beboere
ikke få det fulde udbytte af den nuværende af-
tale omkring TV-pakker og internetforbindelser
samtidig med, at antallet formentlig vil stige
over år.

Sideløbende med kortlægningen, vil Antenne-
udvalget søge at få belyst mulige alternativer til
det eksisterende antenneanlæg.

/Antenneudvalget
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Julemødet
Igen i år havde vi et hyggeligt julemøde med
fortrinlig fortæring, god stemning, indledning af
Anette og visning af Kim Piis billeder af årets
gang.

Derefter besøg af Erik Kattrup fra Helsingør
Politi, som gav forskellige gode råd om hvor-
dan man minimerer risikoen for indbrud.
Vi husker, at mange romere havde uindbudte
besøgende i løbet af sommeren af unge
mænd, som efter hurtige og hyppige indbrud
forsvandt på knallert, men blev set og beskre-
vet af mange
.
Jeg talte i dag (4.2.) med Erik Kattrup, som
ikke helt præcist vidste om de unge mennesker
af samme beskrivelse, som nyligt er fanget af
politiet, er de samme som vore langfingrede
“gæster” – men vi har et rimeligt håb om at det
er dem. Ikke mindst da vi ikke har haft den
slags besøg siden efteråret.

/Christian Schnettler.

Nye beboere CPV 33
Familien Månsson flyttede ind i Carl Plougs Vej
33 i efteråret, men var bortrejst da fotografen
kom forbi.

Fotografen har været på et meget hyggeligt
besøg hos Jonna & Bjarne, tog billeder og her
ser I dem.

Fuglekasser
Vi har tænkt os på Ejerlaugets vegne at indkø-
be et antal fuglekasser, som vi vil sætte op i
vores grønne område til erstatning for bort-
komne og ødelagte kasser. Et par ekstra kan
der også blive plads til. Måske vil nogen på
beskæredagen hjælpe til med at få dem hængt
op? -til glæde for fuglene, og for os beboere,
som gerne vil se og høre fuglene i vores områ-
de.

/V.h.  Anne-Sophie og Trine, CPV 29 og 31.

-o-

/Trine:Egernet tager for sig af solsikkekernerne foran
køkkenvinduet på Carl Plougs Vej

Kalender
Fastelavn 10. februar

Beskæreweeken 23.-24.februar

Arbejdsweekend 4.-5. maj

Generalforsamling 22. maj

Sankthansbål 23. juni
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Fastelavn 2012

Baggesensvej 3

Som billederne viser arbejdes der ihærdigt på Baggesensvej 3 – nu og da har vi lidt trafikkaos, men de flinke
håndværkere er vakse til af flytte deres biler. Huset skulle være færdigt i løbet af foråret efter en virkelig til-
bundsgående istandsættelse.


