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Sommerfesten 2013
Lørdag d 24. august blev i år dagen, hvor
sommerfesten blev afholdt. Sensommer vejret
smilede til os med varme og sol, i modsætning
til 5 år tilbage, ved 50 års jubilæet, hvor regnen
skyllede ned og gummistøvler var det foretruk-
ne fodtøj.  Selve festdagen startede som van-
ligt kl. 14 med petanqueturneringen velorgani-
seret og styret af petanque turneringsleder
Paul Paludan-Müller.

Friske folk havde i forvejen klargjort petanque
banen, så den var top klar – tak for det!  Der
var stor deltagelse, omkring 20 spillende rome-
re.

Der var god stemning og en del tilskuere. Ole
Dragø blev i år udnævnt til at være målerman-
den, hvilket blev udført retfærdigt til alle delta-
geres tilfredshed.

Vivian og Jesper Vaupel forsvarende mestre
fra sidste år, vandt for 2. år i træk petanque
turneringen over Kim og Anne Marie, som så
sig slået af parrets taktiske og præcise spil.

Stort tillykke til Vivian og Jesper - godt gået.
Glæder os til at se jer igen til næste års turne-
ring.

Særligt opvakte romere fremsatte senere hen
på festaftenen, forslag om, at pokalen skulle
overgå til eje, hvis samme par vinder 3. år i
træk, dette afgøres ved næste års turnering
Der var igen i år udskænkning af øl og vand
under festlighederne, hvilket var skønt i sen-
sommervarmen.

Sommerfesten fortsatte kl. 18, hvor der igen i
år var stillet telt op for enden af Baggesens vej.
Fine høstblomster bestående af georginer pyn-
tede på bordene. Mange var mødt op for at
deltage i festlighederne – og heldigvis kom der
flere end  beregnet  Der var både stole og
mad til alle.

Festudvalget kender sine lus/romere på gan-
gen   Buffeten bestod af romernes egne kuli-
nariske retter som bl.a. var dejlige hjemmebag-
te brød med og uden spelt, skønne salater,
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pesto i flere varianter, humus, kartofler osv.
Ejerlauget gav i anledning af 55 års jubilæet,
grillet porchetta og oksefilet.

Dessertbordet overgik alt.  Der var islagkager,
lagkager med flødeskum, chokoladekager,
Pavlova, Sarah Bernhardt kager, ostelagkage,
småkager, ja alt hvad den søde tand kunne
klare og mere til.

Aftenen blev krydret med festlige indslag.  Per
Axelsen havde arrangeret quiz, hvor festdelta-
gerne blev inddelt i hold –  tæt løb mellem hol-
dene, sjovt og underholdende.

På opfordring fra Birte, gav Peder Andersen
senere en af hans fortællinger til glæde for alle.

Endnu senere spillede Kim lidt på guitar. Fe-
sten slukkede og lukkede ved 1-2 tiden.

Dagen derpå mødte godt 20 romere op til op-
rydning og fælles morgenkaffe. En stor tak til
festudvalget for fint arrangement. Ser frem til
næste års sommerfest med glæde og forvent-
ning. Godt at have dejlige romerminder til det
kommende vinterhalvår

/Anne Marie Pii

En stor arbejdsweekend
Efterårets arbejdsweekend blev en god oplev-
else. Først og fremmest i kraft af den store op-
bakning.

Deltagelsen såvel lørdag som søndag var den
bedste i mange år. Herligt at se alle stole besat
ved et l-a-n-g-t bord på Holger Drachmanns
Vej med glade mennesker, der velfortjent nyder
den gode mad under en pause i arbejdet!

Vejret var dejligt, både lørdag og søndag. Som
det næsten er blevet en selvfølge, når vi holder
arbejdsweekend.
Arbejdsprogrammet så stort ud, men der var
faktisk ikke flere punkter end sædvanligt. Blot
var fældningerne ret tidkrævende. Fælde-Bjørn
kunne ikke komme i weekenden, men kom så

om mandagen forinden og klarede klatreopga-
verne.

Dels skulle vi have afskåret nogle grene over
vejene, så der bliver det foreskrevne fritrums-
profil, og dels skulle vi have ”klargjort” de brede
fyrretræer langs Carl Plougs Vej, så de kunne
lægges ned lørdag.

To popler i sydskellet og den store birk på Hav-
remarken fik lov at stå indtil beskæreweeken-
den i februar. Torsdag klarede Poul Thorpen
de små fældninger.

At de store fyr langs Carl Plougs Vej skulle
fældes var smertefuldt og vakte store følelser.
Men det var jo et led i det aftalte princip om
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træer i flere generationer, og nu var en ny ge-
neration klar til at afløse den ældste. Har man
lagt en kurs, må modet ikke svigte. – Så lørdag
morgen kl. 9.00 kom Bjørns kollega Arne Heb-
belstrup (en venlig mand, som vi gik fint i
spand med) med motorsaven. Vejen blev (som
varslet for vore genboere) afspærret, og en
efter en faldt de store kæmper; under betryg-
gende former – for hvad kunne ikke være sket
under stormen!

En ekstra motorsav hjalp til, og raske hænder
tog grene fra, så kl. 13 kunne vi atter kunne
åbne vejen, mens opskæringen ellers stod på
til kl. 16. Vej og fortov blev fejet, og vi kunne
fylde mange sække med savsmuld.

Sideløbende foregik de andre arbejder. Ryd-
ningsholdet fik bugt med flere af de irriterende
opskud af elm. Stiholdet fik udlagt grus på sti-
forbindelsen fra legetræet til søen.

Bænkeholdet fik udskiftet bænken ved Lunken
og flyttet bænken ved trappen til Hauchsvej
højere op. Rafteholdet fandt vist flere reparati-
oner nødvendige end markeret på arbejdssed-
len, hvor der var sat fokus på hegnet langs
sydsiden af Havremarken. Terræntrapperne
blev renset. Et stort lugehold kastede sig over
fortovet nedenfor Rampen og blev færdige lør-
dag til frokost! - værre er det ikke, når man er
flere om det.

Andre aktiviteter kunne nævnes. Overalt spo-
redes en stor arbejdslyst.

Det at vi var så dejligt mange, gav os nok også
et overskud til at ”pusle” rundt omkring. Under-
tegnede havde efter ”fyraften” flere a-ha-
oplevelser, som vidner om romernes interesse
for at holde området velplejet og ryddeligt.

/DgU / pkm

Bestyrelsen
Sikken herlig sommer og sensommer vi har
oplevet i år – ja, også i Romerhusene.

Det har været helt utrolig dejligt at nyde vore
dage og aftener i gårdhaverne, men også ved
ture rundt på fællesarealet, ved søen og i da-
len.

Sommerfesten, der igen blev holdt på Bagge-
sensvej, forløb fint – vi var 58 deltagere.

Tak til alle der bidrog til festen på den ene eller
anden måde. Der blev udvist stor entusiasme
på kagefronten, som vi alle nød godt af. På
Petanque banen snuppede Petanqueentusia-
sterne (Vivian og Jesper Vaupel) for 2. år i træk
pokalen.

Slåningen og efterfølgende afrivning af vores
fællesareal var meget omfattende. I bestyrel-
sen og Det grønne udvalg må vi nok indstille os
på og sikre, at der bliver slået fuldgyldigt 2
gange til næste år. Eksempelvis før Sct. Hans
og i september måned.

I år kan man efter slåningen konstatere, at der
er hurtig grokraft til mos og brændenælder i
forhold til blomster etc. Samtidig er kvaliteten af
græsslåningen præget af, at græsset var for
langt ved slåningen, hvilket også kom til at
præge kvaliteten af afrivningen.

Det er vigtigt, at vi nu efter den store efterårs-
fældning på en del af Carl Plougsvej, vurderer
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omfangett af genplantningen med hensyn til,
hvor der skal plantes træer i fremtiden.

Der påpeges fra flere sider, bl.a. som pkt. på
generalforsamlingen i år, at vore huse gemmer
sig i for megen grøn vækst både på forarealer
og på fællesarealet i øvrigt.

Vore veje er nu alle istandsat og fremtræder
præsentabelt igen. Der afventer et eftersyn
sammen med Helsingør Kommune og entre-
prenøren på Carl Plougsvej.

Desværre har der igen været indbrud – denne
gang 2 steder og begge på Holger Drach-
mannsvej – lad os hjælpe hinanden med at
holde øje med husene.

På julemødet den 20. november 2013 på Nord-
vestskolen, vil vi benytte lejligheden til at mar-
kere, at verdens mest berømte stykke dansk
arkitektur i år har 40 års jubilæum.

Vi har formået at få arkitekt og forskningschef
på Kunstakademiets arkitektskole, Ebbe Har-
der til at fortælle om arkitekt Jørn Utzon og
hans arkitektur med naturen som inspiration.

Oplægget vil også omhandle Operahuset i
Sydney, men også flere af Jørn Utzons byg-
ninger herunder bl.a. Bagsværd Kirke og natur-
ligvis også lidt om vore egne Romerhuse.

De bedste hilsner fra bestyrelsen.

/Anette Sjøl, Formand

Operahuset fejres
I oktober 2013 fejrede Sydney 40-året for Ope-
rahusets indvielse i 1973. Det er på én gang en
triumf og en tragedie. En triumf fordi bygningen
straks blev ikon for ikke bare Sydney men for
hele Australien, og et besøg dér kan næppe
planlægges, uden at en tur til Operahuset ind-
går, og det er en triumf for nutidens byggeri,
hvor Operahuset indtager sin plads som ’world
heritage’ i selskab med både pyramiderne og
den kinesiske mur. En tragedie er det derimod,
at Utzon blev tvunget til at efterlade byggeriet
som en ’torso’ dvs. længe før bygningen var
færdig. Og selv om gennemarbejdede tegnin-
ger forelå til de resterende arbejder, blev disse
udført på ordinær måde af lokale arkitekter.
Når skallerne og det markante podium gør så

uafviseligt indtryk, er det i kraft af den usæd-
vanlige form og konstruktion, og fordi hele byg-
ningens ide kommer til udtryk heri. Bevægel-
sen op ad podiets brede trappe fører til tilsku-
erpladserne, som i dag er lukket inde. De var
tænkt åbne og med udsigt over havnen, indtil
væggene blev sænket og lyset dæmpet for fo-
restillingen. Skallernes konstruktion løste Utzon
ved at ændre skitseforslagets frie former til de-
le af en kugleflade. Dermed blev formen
strammet, og der kunne bygges med elementer
i en forspændt konstruktion. Skallernes kon-
struktive ribber blev eneste dekoration på in-
dersiden, og ydersidens fliser respekterer ele-
menternes inddeling. Konstruktionen er sin
egen dekoration. Smuk som et palmeblad.
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Premierminister Joseph Cahill havde bedt Ut-
zon starte byggeprocessen sideløbende med
projekteringen, idet han mente, at politikerne
ville finde andre ting at bruge pengene til, hvis
man ventede til alt var afklaret. Derfor opstod
den usikre periode, hvor der ikke var nogen
løsning på skallerne. Også andre vanskelighe-
der opstod, og mange modelforsøg måtte udfø-
res, fordi alt var nyt og anderledes. Budgettet
skred, og tidsplanen skred. Man forstår politi-
kernes desperation, for der var ingen facitliste
og ingen vished for, at operaen ville blive den
kæmpesucces, som tiden skulle vise, - men
resultatet blev hærværk.

Oppositionen gik til valg på at bringe byggeriet
under kontrol, og oppositionen vandt. Betalin-
gerne standsede. Ikke flere eksperimenter, og
Utzon måtte opgive. Den store sal blev ombyg-
get til koncerter alene, og operaer blev henvist
til den lille og uden det planlagte sceneudstyr.

For 40 år siden blev Utzons navn end ikke
nævnt ved Operahusets åbning. I dag fortryder
alle, men skaden er sket, og selv om mange
gode kræfter arbejder for en genopretning, er
omstændighederne andre og næppe til at æn-
dre. – Et underligt tillykke med den runde dag.

/jj

Nyt fra bygningsudvalget
På foranledning af Ejerlaugets bestyrelse har
bygningsudvalget, bestående af Finn Lassen,
Ole Dragø, Jørgen Jørgensen og Sven Thom-
sen, holdt sit første møde efter generalforsam-
lingen i maj måned.

På mødet konstituerede udvalget sig med Finn
Lassen som sekretær og Sven Thomsen som
formand.

Bygningsudvalget er nedsat under bestyrelsen
for en periode på 2 år regnet fra generalfor-
samlingen

Af mulige opgaver som udvalget vil se på er
bl.a. den udvendige belysning af vore huse og
fællesareal, hvilket er aktuelt i denne mørke
årstid, som vi bevæger os ind i.

Ejerlaugets medlemmer er velkommen til at
kontakte udvalget med henblik på råd og vej-
ledning i vedligeholdelsen af romerhusene.

Med venlig hilsen.
Bygningsudvalget
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Nyt fra antenneudvalget
Antenneudvalget (Poul Thorpen Teglers, Jes-
per Brink, Per Skogstad og Sven Thomsen) har
gennnem en række møder med en konsulent
fra Yousee, nået frem til en foreløbig afklaring
omkring vores antenneanlægs tilstand samt
udbedring af registrerede mangler.

Antennenettet ejes, som tidligere nævnt, af
Ejerlauget Romerhusene, hvilket indebærer, at
alle reparationer eller udskiftninger af kabler
etc. skal igangsættes og betales af Antenne-
lauget.

Dansk Kabel TV har kortlagt hele antennean-
læggets tilstand og konstateret, at der skal ske
udskiftning af et nærmere antal meter kabel.
Udskiftningen til de i øjeblikket konstaterede
mangler vil være ret bekostelig.

Samtidig er Yousee fremkommet med et alter-
nativ til det nuværende antenneanlæg herun-
der ændrede ejerforhold.

Antenneudvalget vil snarest overgive indstilling
og materiale til Ejerlaugets bestyrelse med
henblik på beslutning omkring antenneanlæg-
get og den fremtidige forsyning af TV-kanaler,
bredbånd og telefoni.

Samtidig må bestyrelsen overveje, om der er
behov for en ekstraordinær generalforsamling i
Antennelauget.

Med venlig hilsen.
Antenneudvalget

Året har 16 måneder:
november
december  januar  februar   marts  april
maj  juni  juli  august  september oktober
november  november  november  november

Digt af Henrik Nordbrandt

Og nu er det NOVEMBER og det er mørkt og
det bliver mørkere dag for dag

Så nu er det på tide at tænde gadedørslam-
pen, så vi alle lettere kan finde vej gennem
novembermørket.

Venlig novemberhilsen fra

Christian BV 6

Romerhuse til salg
Der er i øjeblikket 2 Romerhuse til salg:

Holger Drachmanns Vej 8

Henvendelse Ellen Meier og Torben Lindhardt
Telefon 49 21 62 00 eller mobil: 26 16 55 83

Baggesensvej 8

Henvendelse Rene Larsen
Telefon 20 33 66 67
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