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Den ny bestyrelse
I netop 100 års jubilæet for kvindernes valgret
har bestyrelsen konstitueret sig med en kvinde
som formand, Lene Juul-Andersen, oven i købet en kvinde, der bor på vejen, der har fået
navn efter en af de mest indædte modstandere
af kvindernes frigørelse fra kødgryderne - nemlig den hedengangne digter, redaktør af „Fædrelandet“ og politiker Carl Ploug. Som ung var han
stærkt optaget af at værne den personlige frihed,
og gik ind for almindelig valgret - men kun for
mænd.
ROMERNYT ønsker Lene tillykke og konstaterer, at det er 9’ende år i træk en kvinde står i
spidsen for Ejerlauget.
Ulrik Vidarsson, der bor på samme vej, og oven
i købet er barnefødt her, blev genvalgt til jobbet
som kasserer. Han var ganske vist allerede valgt
på generalforsamlingen, et valg, som ikke var
helt efter vedtægternes bestemmelser. For at
undgå, at Ejerlauget bliver hængt ud i TV-programmet „Detektor“ foretog bestyrelsen et øjeblikkeligt og enstemmigt genvalg.
Birgitte Jarløv, som går under dæknavnet
Trine, huserer også på Carl Plougs Vej. Hun er
den flittigere og altid hjælpsomme sekretær,
som ønsker at slippe af med at redigere ROMERNYT, så hun udelukkende varetager sekretærfunktionen.

Med sit smilende og lokkende blik overtalte hun
Per B. Rasmussen, som hører til i klanen på
Holger Drachmanns-vej, til at redigere ROMERNYT, der formidler indkaldelser og udsender
væsentlige meddelelser til „Romerne“. Han lovede at gøre sit bedste, men ville ikke garantere
at kunne leve op til forventningerne.
Valget om hvem, der skulle være næstformand
faldt naturligt på plads, da samtlige bestyrelsesmedlemmer pegede på Jørgen Raffnsøe fra
Hauchsvej. Han er en klog og retsindig mand,
der vil være god til at skabe overgange mellem
den tidligere bestyrelses arbejde og planer til
den nuværende.
Endelig gled endnu en Carl Plougs Vej’s beboere, Jeanne Pedersen, på plads i systemet som
suppleant. Der er ingen tvivl om, at når man har
aftaler om, at stedfortræderen ikke bare skal
holde sig klar på reservebænken, men deltage
fuldt og helt i bestyrelsesmøderne, kan suppleanten få afgørende betydning for udfaldet af
f.eks. afstemninger, når medlemmer melder forfald af den ene eller anden grund.
Vigtigst af det hele er, at bestyrelsen for Ejerlauget Romerhusene lever op til kravet om ligestilling mellem mænd og kvinder i bestyrelser.

Bestyrelsesmøde ??

Bestyrelsens arbejdsprogram
På sit første møde efter generalforsamlingen var
konstitueringen af de valgte bestyrelsesmedlemmer et væsentligt punkt. Men ligeså vigtigt
var det at evaluere, hvad generalforsamlingen
sagde til den ny bestyrelse.

efterset og de fælles arrangementer skal prioriteres højt.

Bygningsudvalget og lysplaner
Kulturstyrelsen har bedt om forslag til en belysningsplan for den udvendige belysning på husene og på fællesarealer og veje. Den tidligere
bestyrelse har derfor naturligvis kastet den opgave i hovedet på Bygningsudvalget. På adskillige møder har udvalget drøftet, diskuteret og
udvekslet meninger om lamper på husene, i indgangsdørene og på området i øvrigt.

Det Grønne Udvalg og fremtiden
Det Grønne Udvalg (DGU) gør et stort og vigtigt
arbejde ved hele at vurdere og foreslå, hvordan
det grønne fællesområde kan og skal plejes.
Romerne stiller med stor entusiasme op til arbejdsweekender og ordner græskanter, fælder
træer, klipper buske og buskads, river gangstier
og fylder grus på, mens de samtidig bliver ældre
og ældre, stivere og stivere i skellettet, og må
hjem og hvile ud på divaneseren og smøre
arme-, ben-, og lårmuskler ind i bedøvende
Kina-balsam.
Værst er det måske, at vi bliver færre og færre,
der er i stand til at stille op.
Under alle omstændigheder skal vi bevare de
meget hyggelige frokoster, som giver fælleskabet kolorit.

I marts 2015 barslede udvalget med et rimeligt
omfattende skrift, som dels fortæller historien
om, hvad der gennem tiderne er truffet af beslutninger om belysningen og dels beretter om,
hvordan private aktiviteter har sat forskellige
lamper op på husenes mure og endelig stiller
forslag til drøftelse af fremtidens belysning.
I 1998 fik et udvalg til opgave at rydde op i de
private opsatte lamper, der blev kaldt „rædslerne“. Udvalget foreslog at udskifte dem til en
standard Skot-lampe, som derfor i dag stort set
findes overalt.

Bestyrelsen synes det er en god ide at tage en
snak med DGU og tage kikkerten frem og se på,
hvad der er af opgaver i fremtiden, hvilke vi selv
kan løse, og hvilke vi bliver nød til at overlade til
professionelle og selvfølgelig betale for.

Men hvad man ikke vidste dengang var, at der
ville komme lav-energi pærer, som er meget billigere i drift end traditionelle pærer. Desværre
passer disse nye pærer ikke rigtig til de gamle
Skot-lamper - bl. a. går det galt med afskærmningen af lyset. Derfor skal lamperne nu udskiftes eller ombygges.

Realdania, formue, legeredskaber
og ordensregler
Selv om problemerne med Realdania-huset på
Baggesensvej er svære at løse, giver bestyrelsen ikke op, men fortsætter med at pirke til både
Kulturstyrelsen og Realdania Byg.

Bygningsudvalget stiller i sin udredning flere forslag til ændringer i belysningen. Disse forslag
skal drøftes på Julemødet i slutningen af november. En generalforsamling - formentlig den årlige
- vil derefter tage stilling til hvilket forslag, der
skal besluttes. Bestyrelsen har til hensigt, at mødes med Bygningsudvalget om belysnings-planen, men foreslår allerede nu, at forslagene i
god tid før Julemødet omdeles, men i en kortere
form, så Romerne er godt informeret og klar til
at debattere, stille spørgsmål og eventuelt fremsætte forslag til ændringer. Det er klogt at have
i erindring, at det er Kulturstyrelsen, som er den
endelige beslutningstager, når det handler om
ændringer i belysningen.

Hvorvidt Ejerlaugets formue kan anbringes mere
fordelagtigt i fremtiden er ikke så nemt at give
svar på. Ikke desto mindre har bestyrelsen allerede sendt kassereren i byen for at opstøve muligheder for at få en højere forrentning. Der kan
desværre ikke investeres i hverken aktier eller
obligationer, og det er næppe muligt at ændre
formuen til en børneopsparing. Bestyrelsen er
åben for gode forslag - så kom bare med dem.
Legeredskaber vil blive efterset og eventuelt sat
i stand. Ordensreglerne på Det Grønne Område
bør håndhæves, vejenes beskaffenhed vil blive
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Den nye formand
Vi sidder i den hyggelige stue i huset på Carl
Plougs Vej, hvor hun også fortæller, at hun er
vokset op i Helsingør. Gift med Frank, som er
lærer, men på Den lille Skole i Helsingør. De har
to børn, Johan på 21 år, som er lærervikar og
Hanna på 17 år går i 10. klasse.

Lene Juul-Andersen er 47 år, lærer i Humlebæk.
Hun underviser i dansk, engelsk og billedkunst
og er meget optaget af og tvivlende på om den
nye skolelov kan bliver en succes.
„Børn har i dag en særstatus. De er ikke nærværende, og det er svært at få forældrene med i
samarbejdet om at nå de faglige mål“, fortæller
Lene.

Kalender
Bestyrelsens mødedatoer
Tirsdag den 19. august kl. 19.30
Tirsdag den 22. september kl. 19.30
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30
Grillaftener
Havremarken
Hver torsdag kl. 18.30
fra den 4. juni - til den 27. august
Skt. Hans Aften
Bål i Dalen
Tirsdag 23. juni kl. 21.00
Havedagen
Mødested Havremarken
Lørdag den 27. juni kl. 14.00
Sommerfesten
Lørdag den 8. august
Arbejdsweekend
Lørdag – søndag den 3. og 4, oktober
Julemøde
Tirsdag den 24. november kl. 18.00
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De har boet her i 8 år og Lene blev sidste år valgt
ind i bestyrelsen, og er altså nu valgt til formand.
„Jeg synes det er vigtigt at bevare vore huse i
god stand og have et godt samspil med Kulturstyrelsen. Vi skal fastholde og udbygge det fællesskab, og den ånd, som gennem årerne er
vokset op under arbejdsweekender, sommerfester, julemøder og grilltorsdage“.
Hvordan kan det vedligeholdes?
„Der skal først og fremmes være åbenhed, og
så skal vi have en god kommunikation mellem
os allesammen. Nye tanker og ideer, tror jeg,
vokser frem gennem en dialog mellem Romerne
og bestyrelsen“, fastslår formanden.

Farvel til Susanne og Niels
Den 1. juli 1970 flyttede Niels og Susanne Krüger ind på Carl Plougs Vej 35 og 45 år senere
den 1. juli 2015 forlader de os.
ROMERNYT har været på besøg midt i flytterodet, og bliver budt på portvin og gode historier
fra fortiden. Nils og Susanne har arbejdet meget
i udlandet - mestendels i Afrika. Han var udsendt
af Danida og FN, og da Susanne ikke kunne forliges med blot at være ledsagende hustru kastede hun sig over at uddanne sig til antropolog.

Vi snakker om gamle dage og Niels bliver ivrig
og fortæller om, hvordan det lykkedes at undgå,
at Gurrevej blev en firesporet gennemkørselsvej
som afløser for Kongevejen og om spænding-

erne og uenighederne mellem romerne om,
hvorvidt der skulle bygges et fælleshus.
„Utzon var ligeglad, for han var kun optaget af
sit operabyggeri, selv om nogen mener, at han
var modstander af et fælleshus. Det var virkeligt
et nederlag, at det ikke blev til noget. “
Susanne nikker og tilføjer.
„Tænk, hvad der kunne være lavet af samspil
mellem beboerne - men de ville jo ikke! “
Niels og Susanne har engageret sig i et almennyttigt byggeri specielt beregnet til folk over 55
år. Men da det ikke er færdigt endnu, vil de i første omgang turnere rundt i Europa i den gamle
„Madam Blå“ camper.
„Vi har rejst så mange steder i verden, men
ikke i Europa“, siger de næsten samstemmende
„Der er meget vi skal se og opdage endnu. “
„Hvad kommer I til at savne? ”
„Alle vores venner fra de mange år. Og så vil
vi sige: Pas på sammenholdet og pas på hinanden“
Om kort tid rykker en ny familie ind med 2 børn
på syv og tre år og ét i vente, når Niels og Susanne befinder sig et eller andet på en landevej
i Europa.
ROMERNYT ønsker god rejse og hilser de nye
velkommen.

Carl Ploug – var måske ikke så slem
Nok var Carl Ploug en forbitret modstander af, at
kvinder skulle have valgret, men han må dog
have haft en vis portion interesse for det modsatte køn, da han skrev digtet „Husker du i høst“
til sin hustru i foråret 1853, 40 år gammel
Husker du i høst, da vi hjemad fra
marken gik,
vendte du imod mig et spørgende blik.
Da faldt det mig på sind,
at jeg var hidtil blind.
Sig mig lille Karen, hvad mente du da?
Sig mig lille Karen, hvad mente du da?
Carl Ploug malet af Constantin Hansen
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