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Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a) Formanden
b) Det grønne udvalg
c) Bygningsudvalget
3. Kassererens aflæggelse af regnskab 2015 - 2016
4. Generalforsamlingens tilkendegivelse af belysningsplan som forhandlingsgrundlag
til Slots- og Kulturstyrelsen
5. Forslag fra bestyrelse og udvalg
6. Forslag fra ejerlaugets medlemmer (indsendes inden d. 19. maj)
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent
a) Budget 2016 - 2017
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode og en suppleant for en
etårsperiode
9. Valg af to revisorer og en suppleant, alle for et år
Eventuelt
Vel mødt og på gensyn
/På bestyrelsens vegne
Lene Juul-Andersen

Bestyrelsens beretning for perioden 2015-2016 til
Ejerlauget Romerhusenes generalforsamling 26. maj
2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inden for det sidste år har vi måtte sige et sidste
farvel til Birthe Appelrod CPV. 43, som har boet
her siden husene blev bygget, og til Daniel Muller CPV. 39 som kun nåede at bo her i kort tid.

Efter en lang periode med relativt fred hvad indbrud angår, har der desværre været 3 indbrud
og 2 indbrudsforsøg siden juli 2015. Et af indbrudsforsøgene blev ovenikøbet fotodokumenteret af en vågen Romer. Det betyder at vi må
sikre os så godt vi kan, og at vi må være særligt
opmærksomme på fremmede som vi møder på
fællesarealet.

Nye beboere er kommet til. Bestyrelsen har været på besøg og budt velkommen til Sara Krogsgaard og Peter Thiesen med børnene Arthur, Ursula og Holger CPV. 35, samt Else Marie Fischer HDV. 14. Vi ser frem til at byde den nye
beboer på Baggesens Vej 8 velkommen.

Ved et møde med Slots-og Kulturstyrelsen i maj
2015 meddelte den, at vores ejerlaug behøver
en belysningsplan.
I efteråret var der høring om vores områdes belysning. Alle Romere havde mulighed for
at besvare et spørgeskema om belysningen udfærdiget af bygningsudvalget. I november blev
der foretaget et forsøg. Alle private skotlamper
skulle slukkes hele november måned, og på en
fælles aftentur ledet af Jørgen Jørgensen var vi
omkring 25 Romere, der gik en aftentur, for at se
vores område med mindre belysning. Alt sammen fordi Romerne skulle tage stilling til en kommende høring om belysningen på julemødet.
Svarene blev rubriceret og fremlagt af Jørgen
Raffnsøe på Julemødet.
På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i november 2015, bliver det
endelige oplæg for den kommende belysningsplan fremlagt til eventuelle kommentarer på generalforsamlingen. Belysningsplanen er bestyrelsens forhandlingsgrundlag til Slots- og Kulturstyrelsen om den endelige belysningsplan for
Romerhusene.

Der var mange fremmødte til årets fastelavnsfest. Tønderne var genstridige, og der måtte bruges mange slag før kattekonger og –dronninger
kunne hyldes. Tak til Baggesensvej for endnu et
godt arrangement, og tak til Christian og Kim for
den traditionelle rødvinstoddy.
Årets faste traditioner som tøndeslagning, Skt.
Hans bål, sommerfest, arbejds- og beskæreweekender, torsdagsgrill i sommerperioden
samt julemødet er en del af dagliglivet i Romerhusene. Det er også her man har mulighed for
at mødes og nyde hinandens samvær. Det er
nogle traditioner vi skal være glade for og passe
på.
Ud over disse faste traditioner var der havevandring sidst i juni 2015. Det var interessant at se
den variation og opfindsomhed der var udvist i
planlægningen af de haver, der var tilmeldt rundgangen.
Bestyrelsen har finansieret anskaffelse af et nyt
festtelt der blev taget i brug ved arbejdsweekenden i efteråret 2015.

Endelig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne
takke alle romere, der frivilligt bidrager med deres arbejdskraft. Det gør vores ejerlaug til et velfungerende et af slagsen.

Der er også anskaffet nye stålreoler til depotet.
Det giver bedre opbevaringsforhold og mere orden.

/Lene Juul-Andersen
Formand

2

Det grønne Udvalgs beretning for året 2015 – 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Græsslåning

Pga. gentagen regn forblev vandstanden op til
overløbet helt frem til medio maj. Og steg efter
årets sidste våde måneder på ny hertil. Vandet
har været klart. Vandpileurten går fortsat tilbage.
Vandprøverne, der udføres primo april og primo
oktober, viser fortsat at søen er sund.

Forsommerens græsslåning var, på baggrund af
erfaringerne fra foregående år, bestilt til ugen fra
den 8. juni. Trods det ret våde forår viste græssets højde sig lidt mindre end forventet, og det
havde måske været rigtigere med slåning en
uge senere. Områderne til slåning blev primært
valgt ud fra biologiske behov, men også for at
skabe et varieret landskabsbillede.
Slåningen blev udført i en periode med tørt vejr
og var uden problemer. Ligeledes var den efterfølgende indsamling let udført pga. det mindre
høje græs.

Eksternt udførte arbejder

På stiforbindelsen fra legetræet til Rampen har
der over en strækning stået vand efter regn. Efter en udbudsrunde blev opgaven givet til TK Entreprise, der over de vandlidende 8 m gravede
ud til et lag af 20 cm stabilgrus og afsluttende
lagde 5 cm vejgrus over hele stien. Arbejdet blev
udført ultimo juni.

Pga. fortsat regelmæssig regn sommeren igennem fortsatte græssets vækst. På de slåede arealer kom de gule fredløs frem, men blev hurtigt
skjult af det genopvoksende græs. Disse områder stod pænt grønne. På de ikke-slåede arealer
blev græsset højere og kraftigere og stod fra
midten af sommeren smukt brunt. Den iblandede flora kunne være ønsket mere mangfoldig,
men der var dog et pænt islæt af rød kløver.
Flere steder lagde græsset sig ned.

Trådhegnet mod Montebello trængte til en renovering. Det blev overvejet, om man skulle udskifte til stolper af egetræ. Og hvor mange tråde
skulle der være? Det grønne Udvalg vurderede
da, at de eksisterende stolper kunne bibeholdes;
de skulle blot stampes fast efter montering af trådene. Ligeledes, at det var fuldt tilstrækkeligt
med to tråde placeret 40 hhv. 90 cm over terræn.
Kun tømrermester Mikael Krohn Jensen besvarede udbudsrunden, og han udførte arbejdet ultimo juli.

Den totale eftersommerslåning blev påbegyndt
den 24.08., og indsamlingen var afsluttet den
06.09. Hele perioden var præget af ustadig vejr
med hyppige regnbyger, som dog kun i mindre
grad kom til at påvirke arbejdet. Slåningen af det
generelt kraftige græs måtte ofte udføres mens
græsset stod vådt, men forløb tilfredsstillende,
selv om maskinen enkelte steder ikke fuldt
kunne opfange det liggende græs. Ligeledes
blev indsamlingen oftest udført, mens græsset
var vådt. Det var en stor proces, som under de
mindre ideelle forhold må betegnes udført tilfredsstillende.

Efterårets arbejdsweekend (E15)

Weekenden startede med en travl mandag forinden. Thomas kom med sin minigraver og gik i
gang med et dagsprogram af rydninger, opgaver
der langt ville have oversteget vores kræfter.
Samtidig kom Fælde-Bjørn, der gerne ville friholde weekenden. Han tog fat på fældningerne
omkring den blinde ende af CP og sluttede af
ved Rampen. Og kom igen tirsdag eftermiddag
til de resterende fældninger rundt om.
Lørdagen oprandt med solskin. Ved fremmødet
blev opfordret til talrigt at gå i gang med at luge
fortovet langs Rampen og langs Vestskoven, så
det mindre tillokkende arbejde hurtigt blev overstået. Det tog dog hele formiddagen, men hvor
blev det flot! Andre gik i gang med kanthakning
og skufning af søstien. Atter andre slæbte grene,
hvor det var noget af en opgave at få grene og
rødder trukket fri af den jord, der var trukket med
af minigraveren. Ligeledes var rydningsholdet i
funktion.
Søndag var det overskyet, men også godt arbejdsvejr. Arbejdet med søstien blev fortsat,
hvilket så var hvad der blev nået af den art.

Sivslåning / Søen

Sideløbende med forsommerens græsslåning
blev søbredden, undtagen det sydvestlige
hjørne, slået med buskrydder. I vandet langs
bredderne blev slået med le. Det afslåede blev
indsamlet. Pga. lav vandtemperatur efter den
kølige maj var åkanderne dårligt nok kommet
frem, hvorfor der ikke blev slået omkring øen.
I forlængelse af eftersommerens græsslåning
blev slåning og efterfølgende indsamling gentaget, nu for hele søbredden. I vandet blev nu
også slået en hel del åkander, herunder omkring
øen.
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De sidste optrækninger blev udført, de sidste
grene slæbt, og de få indkøbte træer plantet.
Henover weekenden blev terræntrapperne renset, og flere steder blev brostenskanterne frilagt.
Der var en pæn deltagelse. Lørdag var tæt på
rekorden, og frokosten havde så stor søgning, at
der knapt var stole til alle. Også søndag, hvor
deltagelsen var lidt mindre, blev frokosten nydt
under åben himmel i rammerne af det nye telt,
opstillet ved den blinde ende af CP.

Serveringen stod Hanne traditionen tro for.
Bortset fra nogle hassel var det ellers kun tjørn i
Vestskoven langs Kingosvej, der var behov for
at gå lidt hårdere til. Bålpladsen blev forsynet,
mens uegnede grene samt ovennævnte fyrregrene blev bortkørt.

Forårets arbejdsweekend (F16)

Weekenden hører med til årets arbejdsprogram,
men var ikke løbet af stablen ved deadline.
Blandt de planlagte opgaver var kanthakning og
skufning af stien fra Professortrappen til den
blinde ende af CP. Med supplement af grus,
hvad også trappen trængte til. Flere bygningsnære vækster var sat på optrækningsprogrammet. Når en entreprenør havde trukket det
gamle raftehegn op og isat nye stolper, skulle
det være overkommeligt at skrue nye rafter på,
og således renovere en halvdel af raftehegnet
nedenfor Rampen. Ellers de sædvanlige forårsarbejder som pleje af bænke, rensning af trapper
og brosten og tilsyn af regnvandsbrønde. Samt
at stable Skt. Hans-bålet. Frokosterne var trygt
lagt i hænderne på beboerne på Baggesensvej
og HD 2 og 4.

Vinteren

Vinteren lagde ud med tungt snefald den 21-22.
november, hvorunder flere fyrregrene knækkede. Den 29. november fulgte stormen Gorm,
hvor yderligere nogle grene knækkede. En fyr
faldt, og to andre træer, som hældede i den våde
jord, måtte fældes. Pga. utryghed ved de tre
høje fyr for nordenden af HD, valgte vi ultimo februar at fælde dem.

Beskæreweekenden (B16)

Indsatsen i år gjaldt vestområdet. Lørdag formiddag skinnede solen dejligt, mens det søndag
var overskyet, men stadig godt vejr. Det meste
af programmet blev udført lørdag. Søndag, hvor
vi var lidt flere, var vi ved formiddagskaffen så
langt, at vi derefter blot skulle rydde op.

Fremtidens klima

I erkendelse af den igangværende klimaforandring med større regnmængder til følge har bestyrelsen og Det grønne Udvalg taget tidligere
skitserede projekter for dræn på fællesarealet
frem til ny overvejelse. Der er taget kontakt til
entreprenører for nærmere rådgivning og overslag på omkostningerne. Status for disse overvejelser vil blive lagt frem på generalforsamlingen.
/Det grønne Udvalg / pkm

Beretning 2015 - 2016 for Bygningsudvalget.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bygningsudvalget har i den forløbne periode bestået af: Finn Lassen, Ole Dragø, Jørgen Jørgensen og Sven Thomsen.
Bygningsudvalget har i perioden holdt 7 møder
og deltaget i 4 møder med Ejerlaugets Bestyrelse.
På Bygningsudvalgets møder har drøftelserne
især handlet om den udvendige belysning på facaderne af vore huse, lampen i murnichen til hoveddøren samt på fællesområdet, og hvordan

kan den udvendige belysning kunne fremtræde
i fremtiden. Derudover har Bygningsudvalget
drøftet, hvordan ejerne af vore huse kan opfordres til at fjerne eksempelvis udvendige monterede elkabler på husfacaderne.
Udgangspunktet for drøftelserne om belysningen har været, at Slots-og Kulturstyrelsen har
bedt Ejerlaugets Bestyrelse om en belysningsplan for Romerhusene.
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Bestyrelsen udarbejdede herefter et kommissorium, som grundlag for arbejdet med belysningsplanen, og bad Bygningsudvalget om at påtage
sig selve udarbejdelsen af belysningsplanen.

Dette gentog Slots- og Ejendomsstyrelsen på et
møde i maj måned 2015 sammen med Ejerlaugets Bestyrelse og Bygningsudvalg.

Bygningsudvalget var i den anledning, initiativtager til en lysvandring den 17. november 2015 på
fællesområdet, i forbindelse med, at en stor del
af husene havde efterlevet (og tak for det) ønsket fra Bestyrelse og Bygningsudvalget om, at
slukke for de private LK-skotlamper og kun lade
lyset i murnichen til hoveddøren være tændt.
Formålet var, at vi sammen kunne vurdere, om
lysniveauet med kun lampen i murnichen, Herninglamper og fælles LK-Skotlamper, var tilstrækkelig til belysning af fællesområdet og omkring husene.

Herninglampen blev af Ejerlauget besluttet opsat, som fællesbelysning på fællesområdet efter
1972 og i 1973/1974 blev Ejerlauget enige om
LK-Skotlampen, som den eneste belysning på
husene.

Tilbageblik på eksisterende belysning

En justering af belysningen på fællesområdet og
på husene med Herninglampen og LK-Skotlamper blev besluttet på Ejerlaugets Generalforsamling i 1998 på baggrund af en indstilling fra
daværende Lampeudvalg.
Den godkendte justering tog udgangspunkt i, at
daværende fredningsmyndighed, Skov- og Naturstyrelsen, havde godkendt opsætning af 1
stk. eller max 2 stk. LK-Skotlamper på husene,
såfremt disse, blev opsat efter de godkendte
tegningsskitser.

Efterfølgende har bestyrelsen, med henblik på
en drøftelse ved Ejerlaugets julemøde i november 2015, udsendt et spørgeskema til Ejerlaugets medlemmer om belysning på fællesområdet og på husene. Spørgeskemaet dannede udgangspunkt for drøftelserne på julemødet.

Derudover blev det besluttet at opsætte yderligere et antal Herninglamper samt at et antal private LK-Skotlamper også blev til en del af fællesbelysningen på fællesområdet. Strømforbruget af Herninglamper og fælles LK- Skotlamper
skulle betales af Ejerlauget.

På julemødet i november 2015, deltog Bygningsudvalget sammen med Bestyrelsen i drøftelserne om belysningen på vore huse og på fællesområdet med baggrund i lysvandringen og
det udsendte spørgeskema.
Med udgangspunkt i kommissorium, resultatet
af spørgeskemaet, drøftelserne på julemødet
samt Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger, har
Bygningsudvalget udarbejdet forslaget til belysningsplanen.

Daværende Skov- og Naturstyrelse har, ifølge
det daværende Bygningsudvalg og Lampeudvalgs tilkendegivelser på Generalforsamlingen i
1998, givet tilladelse til opsætningen af både
Herninglamper og LK-Skotlamper, som de fremtræder i dag.

Men hvorfor en belysningsplan for Romerhusene?

Generalforsamlingen 2016

I "Vejledning i bevarelse og vedligeholdelse af
Romerhusene i Helsingør", som alle huse har
modtaget et eksemplar af, har Slots- og Kulturstyrelsen bedt Ejerlauget om, at udarbejde en
belysningsplan for belysning på facader, i murnichen til hoveddøren og fællesområdet til godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidigt
påpegede Slots- og Kulturstyrelsen, at der ikke
måtte opsættes yderligere belysning på husene,
før belysningsplanen var godkendt.

På Generalforsamlingen i år, ønsker Bygningsudvalget og Bestyrelsen en tilkendegivelse fra
Generalforsamlingens deltagere på, om man
kan lade belysningsplanen, som den nu foreligger, danne grundlag for en drøftelse med Slotsog Kulturstyrelsen.
/På vegne af Bygningsudvalget.
Sven Thomsen
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Belysningsplan for belysning på facader og i murniche
til hoveddør for Romerhusene
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indledning

Lampen er forsynet med en LED lyskilde på 6
watt svarende til en traditionel 40 watt glødelampe. Farvegengivelsen er som "Varm hvid"

Belysningsplanen indeholder dels her og nu aktiviteter for belysningen dels fremtidige retningslinier for belysningen.

Skumringsrelæ.

Lysniveau:

Det nuværende lysniveau, for LK-Skotlamper og
Herninglamper, fastholdes.

Lampen i murnichen til hoveddøren skal være
forsynet med et udvendigt placeret skumringsrelæ, således at lampen tændes i alle døgnets
mørke timer.

Der kan fortsat opsættes en til max. to skotlamper, som godkendt af fredningsmyndighederne
(Skov- og Naturstyrelsen) i 1998. Slots- og Kulturstyrelsen skal ansøges om godkendelse til
opsætning.

Private LK-Skotlamper kan enten tilsluttes til
skumringsrelæet - eller forsynes med en LED
lyskilde med indbygget skumringssensor - eller
med almindelig afbryder placeret indvendig i huset.

LK-skotlamper:

Herninglamper og fælles LK-Skotlamper, skal
være tilsluttet et skumringsrelæ og være tændt i
alle døgnets mørke timer.

Der nedtages en fælles LK-Skotlampe på Carl
Plougs Vej 13 og i stedet opsættes en Herninglampe for at forbedre belysningen på stedet.

Herninglamper:

Der opsættes en fælles LK-Skotlampe på Carl
Plougs Vej 59 for at forbedre lysforholdene på
stedet.

De nuværende antal Herninglamper udvides
med opsætning af to nye Herninglamper på facaderne ved Carl Plougs Vej 45 og Carl Plougs
Vej 13.

LK-Skotlamperne ombygges med en opalfarvet
acrylskærm samt et alufarvet kryds med indbygget halvskærm. Ombygningen mindsker blænding fra LK-Skotlamperne og overflødiggør yderligere ombygning af LK-skotlampen med hensyn
til lyskilde.

Opsætningen af Herninglamperne er en forbedring af Iysniveauet begge steder.
Herninglampen er forsynet med en opalfarvet
glaskuppel for at undgå blænding samt en LED
pære på 9 W. svarende til en glødelampe på 60
W. Farvegengivelsen er som "varm hvid".

LK-Skotlamperne skal forsynes med lavernergipære/-rør/-LED på 9 watt svarende til en traditionel 60 watt glødelampe. Farvegengivelse skal
være som "Varm hvid".

Kabelføring.

Kabler til strømforsyning af LK-Skotlamper og
lampen i murnichen til hoveddøren samt skumringsrelæ, skal føres indvendig i huset.

Placering af lamper:

Placering af udvendige lamper skal være i henhold til de godkendte tegninger på Romerhusenes hjemmeside.

Det gælder generelt for alle føringsveje, i forbindelse med elinstallationer, at disse sker indvendig i huset.

Lampe i murniche til hoveddør:

Ved udskiftning af eksisterende lamper i murnichen til hoveddøren, skal der opsættes en ny
lampe af fabrikat Solar, type "Bega 33534".

Træer og buskbeplantning.

Bygningsudvalget og Det grønne udvalg regulerer sammen beplantninger, under hensyn til belysningen.

Lampen er forsynet med opalfarvet glas for at
undgå blænding og den øvrige armaturdel er
mørk sølvfarvet aluminium.

/Bygningsudvalget
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Besøg i Romerhusene 2015-16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

David Gibb fra Australien fortalte under besøg
her, at sagen om Sydney Operaen har resulteret
i stor australsk interesse for Utzons arkitektur og
metode. Man finder at Utzon med sit udgangspunkt i natur og tradition forener det bedste i nordisk, arabisk og asiatisk byggeskik. ”I Australien
er man individualister,” føjede David til: ”I det
store land har man ikke haft tanke for naboer, og
byliv og fællesskab er just nu blevet en udfordring. Romerhusene står i den sammenhæng
som et lysende eksempel”.

egen indsats som ved sammen med andre at bidrage til det fælles velfærd.
Hans arkitektoniske revolution består i at gå
udenom enhver forestilling om, hvordan nutidig
arkitektur skal se ud for at være nyskabende, og
samtidig lade historiske træk, solorientering,
glasvægge og gulvvarme gå op i en højere enhed med begreber som ude/inde, åbent/lukket –
Hvad der virkelig adskiller dette arbejde fra alle
andre er dog, at helheden er mere storslået end
summen af dens enkelte dele. Alle disse evolutionære og revolutionære aspekter er gennemført overbevisende og med respekt for helheden
således, at hvert skridt frem er en logisk, indiskutabel fortsættelse af det, som er gået forud.

I en efterfølgende mail takker David Gibb for
modtagelsen her. Han fik dermed indfriet et 20
år gammelt ønske om at se Romerhusene, og
han skriver, at oplevelsen og samtalen her vil
være af stor betydning for hans tænkning om arkitektur. Som eksempel herpå skriver han:
I Romerhusene, som i alle Utzon’s arbejder, er
der tale om både ’evolution’ og ’revolution’.

I den forstand finder jeg dette arbejde på linje
med de største videnskabelige og kunstneriske
fremskridt i den forstand, at mit syn på arkitektur
er blevet et andet, efter at have besøgt jer.

’Evolution’ i den forstand, at hans referencer er
meget tydelige. - Romersk hus og dansk bondegård - - præsenteres på en måde, så man føler sig fortrolig med disse elementer, og samtidig
er de nye og anderledes, - f.eks. med reference
til kinesiske gårdhuse (Hutong).
’Revolution’ i den forstand, at Utzon har tydeliggjort og ændret på finansielle, sociale og arkitektoniske antagelser, som før ham blev taget for
givne og urørlige.

Tak igen for den oplevelse, det var at se Romerhusene - /Hilsen David Gibb
Vi lader denne hilsen fra David Gibb stå som besøgsværternes beretning for året der er gået. I
skrivende stund har der i øvrigt været de sædvanlige ca. 30 besøg og i alt 5-600 gæster.
Besøgsværter har i år været: Per Axelsen
(HD4), Lars Hanneche (HD1), Trine Jarløv
(CP29), Birgit Jørgensen (CP11), Jørgen Jørgensen (HD3), Per Rasmussen (HD8), Christian
Schnettler (BV6) og Hedvig Vestergaard
(HV15). – Andre kan blive med om buddet, ligesom ’menige’ romere skal være velkomne til at
følge en rundvisning som gæst.

Hans finansielle revolution består i at bruge alle
til rådighed stående midler ved at forhandle politisk, optræde som developer, udnytte statslån
og forhandle kontrakter – for at tilvejebringe arkitektur til samme pris som omgivende småhuse
i forstaden.
Hans sociale revolution består i at give skibsværftsarbejdere mulighed for at bo på værdig
måde og udvikle egne muligheder såvel ved

April 2016 /Besøgsværterne

Besøg d. 20. april af studerende fra
arkitektskolen i Umeå
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Fremtidssikring – forslag om to dræn

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Baggrund

Forslagene

1) Gryden. Her foreslås udført et dræn af samme
type som på Havremarken, men af mindre omfang. Bestående af en drænledning, der følger
den nord-sydgående sti fra husene Carl Plougs
Vej 57 og 59 til søen, suppleret med to sidegrene fra nordvest. Ligesom ved Havremarken
foreslås indskudt en udfældningsbrønd for okker
før udløbet i søen. Okker, som er en udvaskning
af iltet jern, er gift for søen.

Klimaet er under forandring. Det bliver varmere.
De stigende havtemperaturer medfører, at visse
områder på jordkloden får tørke, mens andre
områder får mere regn. Danmark hører til den
sidste kategori. Og fremtidens vejr vil, ifølge klimatologerne, ytre sig mere ekstremt.
Romerhusenes område er moræneland med
muld ovenpå lag af sand og ler. Ler er der mest
af. Den grå ler er hård, hvorfor vand har vanskeligt ved at trænge ned i undergrunden.
På skråninger kan vandet løbe væk. Men på
vandrette flader vil de øvre jordlag kunne henstå
mættet af vand, i perioder med søer på overfladen.
Med klimaforandringen må man frygte, at den
sidstnævnte situation bliver mere permanent.
Hvilket vil være en urimelig belastning af de tilgrænsende lavtliggende huse.

2) Lommen. Her foreslås udført en forlængelse
af det åbne dræn langs husene Carl Plougs Vej
41 -33 (etableret i 2004), ført frem langs husene
til det laveste område ud for Carl Plougs Vej 25.
Drænet skal opsamle nedskyllende vand fra
skråningen samt afvande det laveste område.
Her må etableres en pumpe, der kan fraføre
vandet. En mulighed er via en rørledning tilbage
til det gamle dræn, hvorfra det videre pumpes op
til søen.

Gennem årene har flere husejere udført dræn
ved og omkring eget hus. Det er et privat anliggende, og sådan skal det også fortsat være.
Men vand på fællesarealet er et fælles anliggende. Det kan ikke være den enkelte husejers
opgave at dræne fællesarealet med sit individuelle dræn.

Forslagene vil blive nærmere forelagt på den forstående generalforsamling.
Omkostningerne dækkes af allerede opsparede
midler, som er hensat til større projekter.
I Dalen og i Lunken forekommer også fra tid til
anden stående vand på fugtige områder. Men
her ligger husene på alle sider så meget højere,
at der ikke vurderes behov for afdræning.

Derfor har Ejerlauget vurderet, at vi nu bør
iværksætte to tidligere overvejede dræningsprojekter.

/Det grønne Udvalg / pkm

Hundes efterladenskaber skal fjernes …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

af hundens ejer eller ledsager.

Det er et forstemmende syn der kan møde en
Romer på den daglige spadseretur på fællesarealet. Hvis han vel at mærke opdager den i tide.
Hundelorten!
Det burde være enkelt. Ordensreglerne er ret
klare hvad angår disse efterladenskaber fra
canis familiaris: ”Hunde må kun færdes på fællesarealet i snor. Hundens efterladenskaber skal
fjernes af hundens ejer.” [Ordensregler af
27/5/2010 § 19, 2. afsnit]
Det er naturligvis et problem med hundeluftere
uden for bebyggelsen der bare tror de kan benytte fællesarealet som hundeskov.
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Frisk fra fad - hundelort med ”overliggende
knastaksel”. 9/3/2016 ved søen

posen skal fjernes og puttes i nærmeste skraldespand. Sådan! Bestyrelsen har modtaget
henvendelser fra Romere, der har oplevet at
blive ”smurt ind”. Og det er da virkelig – ja, klamt.

Der er dog noget der tyder på at problemet ikke
blot skyldes ”fremmede” hunde – og deres ejere,
men også herboende hunde(ejere). Personligt
har jeg mødt en Romer der efter mørkets frembrud, med hundens snor om egen hals, afventede at hans hund fandt et sted at besørge i krattet. Det er naturligvis utænkeligt at man (med
mindre man er udstyret med en passende radar)
kan lokalisere hundens lort i mørket. Og her vil
vi gerne understrege: ”Hundens efterladenskaber skal fjernes af hundens ejer”, uanset om den
henligger på sti eller i brombærkrat, eller om det
er lyst eller mørkt. Og for at fjerne enhver resterende tvivl: Lorten skal ikke blot poses, men

Vi synes derfor at tiden nu er kommet til at få
bugt med fænomenet.
Det siger sig selv at ikke-romere skal overholde
samme regler.
/På bestyrelsens vegne
Jørgen Raffnsøe (HV 15), næstformand

Den konservative kulturelle digter

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Carsten Hauch bliver født i Norge i 1790 og i sin
tidligste barndom er han nærmest indespærret,
fordi han bliver holdt borte fra omgang med
jævnaldrende. I otteårsalderen anbringer forældrene ham i pensionspleje hos en behjertet
præst i det vestnorske fjeldlandskab. Her bliver
han fri og får mange kammerater, der sammen
tumler rundt I den herlige natur, som han får et
særligt forhold til.

13 år gammel flytter han til København. Faderen
er blevet overpost-direktør i Danmark, og drengen bliver sat i Det Schouboeske institut - en
lærd skole, hvorfra han bliver student og begynder at læse jura. Men studierne keder ham. I stedet gribes han af poesien og af den romantiske
naturfilosofi. Han bliver fan af Adam Oehlenschläger, Grundtvig og Goethe og vild med deres digte.
På det tidspunkt er det så, at Carsten Hauch
dypper pennen i blækhuset og skriver sine første digte. De bliver antaget og udgivet. Han får
ros og betegnes som et talent. Men lige så hurtig
som han dukker op i den litterære verden og bliver berømt, ligeså hurtigt fordufter han, fordi han
bliver i tvivl om sit talents bæreevne.

Carsten Hauch hører ikke til blandt de store udødelige i
dansk litteratur

Han kommer i en dyb krise, og vil ikke vende
hjem til Danmark som krøbling. Han forsøger
selvmord ved at skyde sig i brystet. Forsøget
mislykkes. Det er hans tidligere digteriske
produktivitet, som hiver ham op fra dybet, og får
ham til igen at skrive - ikke bare digte, men også
historiske romaner og dramaer til teatret.

Han smutter let og elegant over i den romantiske
naturfilosofi og bliver magister i naturfag som 30årig og doktor året efter. Han forsker især i de
anatomiske ligheder, mellem forskellige dyr.
Han tager på feltstudier i Paris og Rom. Han
bliver alvorlig syg, da han får betændelse i den
ene fod, som udvikler sig til koldbrand og foden
må amputeres.

Publikum bliver imidlertid væk fra teatret, når
Hauch står på plakaten, og hans romaner har
ikke ret mange læsere. Han gifter sig med en enogtyve år yngre jordbunden kvinde - kaldet
9

Renna. Hun tager sig glad af alt det praktiske
med børn og hjem - også hvad pengene angår.
Hun får alle Hauchs indtægter og giver ham lommepenge.
Carsten Hauch vækker størst opmærksomhed i
offentligheden som polemiker, og samtidig kravler han opad i etaten. Han bliver bl.a. professor i
nordisk sprog og litteratur i Kiel og senere professor i København i æstetik og chef for Det Kgl.

Teater, der den gang også var i krise.
Hauch dør i Rom i 1872 82 år gammel.
Jeg er ikke i min læringstid blevet konfronteret
med Carsten Hauchs skriverier. Men jeg har
mange gange sunget med på „Sig månen langsomt hæver“ uden at vide, at den har han oversat fra tysk.
/PBR,HD 8

Nye beboere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Romernyt byder velkommen til

Else Margrethe Fischer, som er flyttet ind på
Holger Drachmanns Vej nr. 14

Tanja Elling, som er flyttet ind på
Baggesensvej 8.

og
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Kalender

Bestyrelsens næste møde:
Tirsdag 3. maj 2016

Skt. Hans fest:
Torsdag den 23. juni 2016

Generalforsamling:
Torsdag 26. maj 2016
Forslag fra Romere til hvad der skal tages op på
Generalforsamlingen skal sendes til formanden
Lene, CPV 41 (mail: ljuula@gmail.com ) senest
torsdag 19. maj 2016

Sommerfest:
Lørdag den 13. august 2016

Grillaftener:
Hver torsdag i perioden 2. juni – 25. august
Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg d. 19. juni. Indlæg sendes til Trine, CPV 29
(mail: trinejarloev@gmail.com )

Beskæreweekend

Redaktion: Trine Jarløv, CPV 29,

Layout: Henning Vils Pedersen, HV 4.
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