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Varsling af indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.00 - 22.00
Fællesspisning kl. 18.00 –19.00
Sted: Café Hanne, Gl. Hellebækvej 63/Helsingørhallen. Nordvestskolen er
stadig under ombygning.
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 2016 - 2017
4. Forslag fra bestyrelse og udvalg
5. Forslag fra ejerlaugets medlemmer (indsendes senest d. 11. maj)
6. Fastsættelse af det kommende års kontingent
a) Budget 2017 - 2018
7. Valg af 3 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
Jørgen Raffnsøe.

Er bestyrelsen nødvendig?
Selv om vinteren stadig kan nå at slå et
pisk med halen, ligger foråret lige om
hjørnet og med det generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal vi vælge
medlemmer til bestyrelsen – dette år,
som er et ulige år, vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant.
Af de 3 der er på valg vil nogle gerne tage
en tørn mere, nogle træder ud.
Egentlige kampvalg er sjældne. Ja, jeg
kan faktisk ikke erindre et eneste kampvalg i de 20 år jeg har boet her.
Det er svært at finde medlemmer der vil
stille op.
Grundene kan man kun gisne om:
 ”Jeg arbejder – jeg har ikke tid.”
 ”Den der bestyrelse – er det ikke øretævernes holdeplads?”
 ”Hvis jeg nu stiller op, og der bliver
kampvalg, risikerer jeg at jeg ikke bliver stemt ind.”
 ”Hvor er de dygtige de folk der sidder
der nu – det kan jeg ikke hamle op
med.”
 ”Jeg kan ikke – jeg er for gammel!”
 Etc.
 Etc.

For at vende tilbage til overskriften: ”Er
bestyrelsen nødvendig?”: Det er ikke et
spørgsmål jeg har mødt i mit liv som Romer. Irriterende måske, men nødvendig.
Ikke desto mindre er det en kendsgerning
at Romerne ikke står i kø for at komme i
bestyrelsen.
Og det udgør et stigende demokratisk –
og praktisk - problem. Vi når vel næppe
derhen hvor bestyrelsen må nedlægges
fordi der ikke er nogen der vil stille op.
Men vi kan komme i den situation at ikke
alle pladser i bestyrelsen kan besættes.
§ 11 i vedtægterne foreskriver at ”bestyrelsen består af 5 personer.” Smerte-

grænsen er 4 personer i alt i bestyrelsen.
Suppleanten tæller med i dette regnestykke, og det betyder at bestyrelsen kan
køre videre med blot 3 medlemmer og
den ene suppleant. Hvis flere end 2 bestyrelsesmedlemmer udtræder, skal der –
ifølge vedtægterne – afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor der indvælges det antal medlemmer af bestyrelsen
der måtte mangle.
Denne bestemmelse i vedtægterne hviler
på den stiltiende forudsætning at man
faktisk kan få valgt/udpeget det nødvendige antal medlemmer.
En anden mulighed er at bestyrelsen
suppleres med eksterne medlemmer, når
der er behov for det. Fx kunne man i den
nuværende § 11 indføje følgende bestemmelse:
”Udtræder flere end 2, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende medlemmer, der indtræder i de
afgåede medlemmers sted. Hvis det ikke
er muligt at vælge supplerende medlemmer, kan den ekstraordinære generalforsamling i stedet vælge at antage eksterne
bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
De eksterne bestyrelsesmedlemmer kan
tillægges et bestyrelsesvederlag inden for
en ramme, der med simpelt flertal vedtages af generalforsamlingen.”
Forhåbentlig når vi ikke dertil. Og jeg vil
tilføje at der blandt Romerne – efter min
vurdering – findes tilstrækkeligt af gode
og kompetente folk til bestyrelsen mange
år frem.

Jeg skal understrege at artiklen kun udtrykker mit synspunkt, og det deles ikke
nødvendigvis af bestyrelsen.
/Jørgen Raffnsøe,
HV 15

Et rigt liv er endt
Villy Krogh var geolog. For Kampsax var
han en skattet medarbejder, som fandt
vand og forberedte ingeniørarbejder i den
vide verden. Når familieforhold og omstændigheder i øvrigt var til det, rejste
Inger med, og sammen har de boet i både Hong Kong, Malaysia, Vietnam, Laos,
Mali oa. steder. Utallige mennesker har
de mødt, utallige oplevelser har de delt,
og eksotiske masker og figurer fortæller
om levet liv i fjerne egne.

_________________________________
Beskæreweekenden (foto: Trine Jarløv)

I Rødovre var Villy og Inger blandt initiativtagerne til Lilleskolen L69. I 1972 flyttede de til Helsingør, hvor de var blandt
initiativtagerne til spisefællesskabet Calorius, og deres renoverede hus, Sankt Annagade 63, blev et selvfølgeligt centrum
for venner og familie, og bolig for flere
generationer.
Da trapperne blev et problem, overtog de
Romerhuset på Hauchsvej. Villy fortalte
gerne om deres første indtryk og glæden
over huset, som igen blev det selvfølgelige mødested for venner og familie.
Villy holdt umådelig meget af Romerhusene. I sin have og på daglige ture med
hund, pibe i munden og stor glæde ved
naturen fulgte han årets gang og fuglenes
flugt, og han var god at spørge til råds om
både urter og svampe.
Villy døde den 26.9.2016. Han blev 86 år.
Kun de sidste delte han med romerne,
men han bragte et helt liv med sig, da
han kom, og han gav gerne af det for alle,
som tog imod. –
Tak for det.
/Jørgen J

BESØGSVÆRTERNEs
BESØGSVÆRTERNESBERETNING
BERETNING2016-17
2016-17
Romerhusenes studiegæster er efterhånden flinke til at træffe aftale om besøg, og
værterne tager godt imod dem. Gæsterne
er glade for ordningen, og vi bevarer kontrollen. Det fungerer rigtig godt. I årets løb
har vi haft de sædvanlige ca. 30 besøg
og i alt godt 600 besøgende, - mest studerende.
En del af besøgene er i sagens natur
gentagelser. Det hænger sammen med at
udflugterne hertil er kommet ind i studieplaner, og så forbliver de nemt der, så
længe visse undervisere står for visse
kurser. Det bliver besøgene ikke mindre
interessante af. De studerende er bedre
forberedte, og udbyttet kan i høj grad blive gensidigt.
En af disse undervisere er Henrik Johannesson fra Lund. Hans besøg med studerende er knyttet til kurset: landskabbebyggelse-havekunst. Henrik præsenterer Utzon som ’moderne’ arkitekt, og det
kan man jo sige om ganske mange arkitekter, men Utzon udmærker sig ved at
forene natur, humanisme og rationalitet
på en måde, som gør det helt selvfølgeligt at tale om ’Genius Loci’ stedets ånd.
”Mærk duften af fyrretræer, hør fuglene
og grusets knasen,” siger Henrik og
tramper rundt på et for-areal, - og de studerende tager det ind.

Modernisme tager afsæt i det funktionelle, fortsætter han: ”Arkitektur skal tjene
mennesket. Ikke være til pynt. Da Romerhusene blev opført var økonomien
stram. Der var ingen plads til at skeje ud.
Alt måtte skæres til efter det absolut nødvendige. Men så tog Utzon naturen ind.
Lyset og luften var gratis, og se hvilken
rigdom, som kom ud af det!”
I dag er situationen en anden. Fordringer
og muligheder er blevet andre. Der bygges stort og flot, og den enkelte kan trods
generelt øget velstand dårligt følge med.
Tidligere var prisen på materialer afgørende for nyt byggeri, i dag er det arbejdslønnen. I hvilken retning skal vi tage
næste skridt?
Der er noget at tænke over for de unge
mennesker.
Besøgsværterne er pt: BirgitJ(CP11)Hedvig (HV15)-Jørgen(HD3)-Lars(HD1)PerA(HD4)-PerBR(HD8)-Trine(CP29).
Alle er velkomne til at være med eller blot
deltage på en enkelt rundvisning, hvis
man ønsker det.
/besøgsværterne

Foto: Jørgen Jørgensen

BAGGESENsVEJ - DEN ÅRLIGE FREMVISNING
Et særligt problem opstod i det forløbne år i forbindelse med Realdanias fremvisning af
Baggesensvej 3. Realdania havde overladt markedsføringen til Politiken Plus i stedet for
selv at stå for annonceringen, og det strider mod vores gentagne afvisninger af kommerciel fremvisning af Romerhusene, som vi frygter vil underminere vores egen velfungerende
besøgsordning. Det skrev vi om i RomerNyt-68 (oktober 2017), og efterfølgende holdt
PerB (bestyrelsen og besøgsvært) og undertegnede møde med Anne Mette Rahbæk,
Realdania.
For bestyrelsen og besøgsordningen fremførte vi:





Realdanias arrangement med Politiken Plus stemmer dårligt med Romerhusenes
sædvanlige afvisning af turistbureauer oo lignende kommercielle foretagender. En
afklaring må ske før næste års fremvisning af BV3.
Ejerlauget ønsker varsel af tid og omstændigheder for fremvisninger af BV3 forud
for annoncering i pressen, således at evt. misforståelser kan gribes.
Parkeringsforhold skal aftales og afklares fra gang til gang, da der ikke er plads til
parkering i bebyggelsen, og –
Ejerlauget tilbyder et samarbejde, hvor Realdania står for fremvisningen af BV3,
medens ejerlauget v/besøgsværterne følger op med en gratis fremvisning af området for interesserede i overensstemmelse med vores sædvane.

I en efterfølgende mail takker AMR for et godt møde og oplyser, at Realdania Klubben ser
frem til samarbejdet i 2017. Næste Realdania fremvisning vil blive varslet af Astrid Juul
Klingenberg.
Så langt så godt på vegne af bestyrelsen og besøgsordningen /JørgenJ (HD3)
________________________________________________________________________
Fastelavn (fotos: Stig Brostrøm)
_

Ang. Julemødet
Det var hyggeligt nok med et par underholdende indslag, men vi savnede debatten. De
julemøder vi har overværet, har stort set alle rummet debatter om emner, der kommer os
alle ved.
Da vi fornemmer en vis modstand mod vores digitaliserings-forslag, kunne vi godt have
tænkt os en grundigere debat, end den der var ved G.F. 16, som blev meget forvirrende.
Det var svært at finde ud af, hvad vi stemte om. Derfor regner vi med, at der kommer en
ny debat og en ny afstemning til G.F. 17. Vi kunne godt have tænkt os, at debatten var
begyndt på julemødet, så man kan nå at tænke sig godt om inden en ny afstemning. Ja til
digitalisering, nej til digitalisering eller ja til noget og nej til noget andet. Nu kan det blive en
kompliceret og langvarig debat, hvor mange sten skal vendes, for det tager tid at være
grundig. Vi håber også at fremtidige julemøder kommer til at indeholde debatter, om det
der måtte røre sig i romerriget.
Mange hilsner Bente og Henning fra HD 5.
_______________________________________________________________________

NYE ROMERE
Stig Broström og Jette Schytte er rykket
ind i Realdania-huset på Baggesensvej 3.
De sidste 25 år har de boet på Nordre
Strandvej i Helsingør.
De har to voksne børn, som for længst er
flyttet hjemmefra - og fem børnebørn.
Det var lidt af en tilfældighed, at de fik øje
på Realdanias restaurerede hus på Baggesensvej - en ven fortalte, at det var til
leje, og første gang, de så det, faldt de
pladask for det.
Stiger professor emeritus fra Danmarks
Institut for Pædagogik og Uddannelse,
Århus Universitet, som holder til på Tuborgvej i Nordvestkvarteret i København.
Han har forsket i pædagogik, læring, filosofi og didaktik med særligt henblik på
børn i vuggestue, børnehave og de første
skoleår.
Det er umuligt her at nævne alle de
forskningsrapporter, artikler og bøger,
som Stig har lagt navn til - men de er
mange og ofte i samarbejde med andre
forskere.
Jette har fulgt sin mand på det pædagogiske område. Hun har været leder af

Børnehave 6 på Vapnagård i 14 år og var
derefter i en årrække leder af Vapnagårdprojektet, som havde til formål at
støtte op om beboernes ønsker om fælles
aktiviteter - primært for at få de unge
knyttet sammen i et fællesskab, hvilket
blev starten på det, vi kender som Vapnagårdparken.
Herefter afsluttede Jette sin pædagogiske
karriere som børnehave-klasseleder gennem 13 år på Endrupskolen i Fredensborg.

NYE ROMERE
Iris Hansen er i gang med at indrette Carl
Plougs Vej 35. Huset blev overtaget 1.
februar, og håndværkere har malet og
repareret og gjort huset fint i stand inden,
Iris flyttede ind.
Iris kommer fra Hørsholm, hvor hun og
hendes mand i begyndelsen af 60'erne
byggede et hus, som de boede i, indtil
udlandet mange år senere kaldte på dem.
Han var chef for Udlandsafdelingen i
Handelsbanken, men blev flyttet til Stockholm. Her arbejdede de i ca. 10 år.
Da pensionen meldte sin ankomst, besluttede de at flytte til Menton i Frankrig,
der ligger tæt ved den italienske grænse.
Men Danmark hentede dem tilbage til
huset i Hørsholm, som i mellemtiden
havde været lejet ud. Efter sin mands
død, syntes Iris, at huset var for stort og
krævede for megen pasning, og ønskerne
om at flytte til noget mindre meldte sig.
Iris Hansen har to sønner samt en datter,
der tilfældigvis bor på Gurrevej. Det var
hende, som henledte moderens opmærksomhed på, at der var et Romerhus til
salg.
_________________________________

Fotos: Jørgen Raffnsøe

Huset har en passende størrelse, området er smukt, naboerne er venlige og
hjælpsomme, og jeg glæder mig til at være med i fællesskabet," fortæller Iris Hansen.
"Men nu skal jeg først og fremmest have
al ting på plads."

Fotos og tekst: Per B. Rasmussen
_________________________________

Kalender
Bestyrelsens møder i foråret:
Tirsdag 14. marts 2017
Tirsdag 4. april 2017
Tirsdag 2. maj 2017

Generalforsamling:
Torsdag 18. maj 2017
Forslag til generalforsamlingens dagsorden
sendes til formanden Jørgen Raffnsøe, HV
15 (mail: raf@hedvig.org ) senest torsdag
11. maj 2017

Arbejdsweekend:
Lørdag/søndag 29. april og 30. april 2017
Frokost organiseres af Hauchsvej
Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg senest fredag 2. juni 2017. Indlæg sendes til
Trine, CPV 29 (mail: trinejarloev@gmail.com)

Vinterfugle:

Sjagger (foto: Trine Jarløv)

Stillits (foto: Trine Jarløv)
Min flagspætte kom i dag
jeg lagde mine hænder om dens fede
krop
min kind imod dens hoved
mærkede dens ånde mod min hals
hviskede søde fugl
av, den nappede mig i læben
Birgit Kragh, HDV 8

Flagspætte (foto: Birgit Krag)
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