
  Ejerlauget Romerhusene  Helsingør  
 
 
 
 

 

Bestyrelsen 2017 - 2018 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 29. maj med følgende rolle-
fordeling: 
 
Formand Jørgen Raffnsøe, HV 15 
Næstformand Lene Juul-Andersen, CPV 41 
Kasserer Ulrik Vidarsson, CPV 25 
Sekretær Kim Pii, KV 97  
Medlem Helle Hansen, HDV 6 
Suppleant Jeanne Pedersen, CPV 15 
 
Du kan trygt skrive til bestyrelsen hvis du har et spørgsmål eller en sag du gerne vil have behandlet. 
Skriv til bestyrelsen pr. e-mail til bestyrelsen@romerhusene.dk . 
  
/På bestyrelsens vegne, Jørgen Raffnsøe formand 
 

 

 
Demokrati forudsætter viden.  

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen, og blandt andet fører den de beslutninger, som generalfor-
samlingen træffer, ud i livet. Hertil kommer at den træffer beslutninger om de sager – store som små – 
der dukker op i virkelighedens verden. 

Bestyrelsen har en klar ambition om større åbenhed omkring hvad der drøftes og hvilke beslutninger 
der træffes. 

Til en begyndelse lægger bestyrelsen dagsordenen for det kommende møde ud på ejerlavets hjemme-
side. Det sker fra og med mødet i august den 15/8. 

Du vil kunne studere dagsordenen på hjemmesiden http://www.romerhusene.dk/2-Ejerlauget-Romerhu-
sene/13-Bestyrelsen . 

Gem dette nummer af Romernyt, og hold øje med hjemmesiden ca. 1 uge før det annoncerede møde, 
se kalenderrubrikken i dette nummer af Romernyt. 

Den ”gustne” hensigt med initiativet er at skabe større interesse om bestyrelsesarbejdet. 

 

/På bestyrelsens vegne, Jørgen Raffnsøe, formand 

Frisk luft i bestyrelseslokalet . . . 
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    Bestyrelsens arbejdsprogram 2017 – 2018 

Vejsikkerhed Carl 
Plougs Vej 27 - 
udmundingen mod 
Kingosvej 

7. marts 2016 Afvente målinger 

Belysningsplan 28. oktober 2016 Opfølgning på tilkendegivelsen fra GF 2016; 
årsmøde med SLKS aug. - sep. 2017; "endelig 
belysningsplan 

Informationsside til 
nye Romere 

6. maj 2017 Lette adgangen til væsentlig information via et 
link specielt for nye beboere 

Bestyrelsens 
økonomiske råderum 

29. maj 2017 Fastlæggelse af grænsen for råderummet 

Legeredskaber 29. maj 2017 Er der behov for nye legeredskaber? Renovering 
af bestående? Test af sikkerhed? 

Vedtægtsændringer 29. maj 2017 Vedtægterne er gode, men de har efterhånden 
nogle år på bagen 

Forretningsorden for 
bestyrelse 

29. maj 2017 Implementering af forretningsordenen 

Arkivalier, 
digitalisering 

29. maj 2017 Overdragelse til by museet eller utzon.dk (de 
kunne fx får overdraget vore materialer mod at 
digitalisere dem og lade os få adgang til det 
digitaliserede) 

Mere åbenhed 
omkring bestyrelsen 

29. maj 2017 Jeg foreslår at dagsordener lægges ud på Romer 
hjemmesiden (Skal der oprettes en hjemmeside 
kun for Romere?). Hvis dagsordenen indeholder 
personoplysninger, slettes disse før upload. Der 
skal mere åbenhed og transparens til hvis 
Romerne skal have skærpet interessen. 

Ekstern udlicitering 1. august 2017 Møde med DgU i aug. 

Julemødet 1. august 2017 Fastlægge tema for julemødet: Hvordan sikrer vi 
rekruttering af Romere til bestyrelsen? Bedre 
livskvalitet for Romerne, fx ved kvartersløft (man 
kunne måske indforskrive foredrag ved 
Gemeinschaft (hvad vil de egentlig? Hvad er 
deres vision?) 

Det grønne område 1. august 2017 Er der brug for rådgivning omkring Det grønne 
område? 

   
      /På bestyrelsens vegne, Jørgen Raffnsøe, formand 
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Fælles grill-aftener 
 
Romernes gode sommertradition med fælles grill-aftener er nu godt i gang igen. 
Hver torsdag henover sommeren - fra 1. juni til 24. august – bliver der tændt op i den nye grill på 
Havremarken ud for Holger Drachmanns Vej 2. 
 
Grillen tændes, så den er klar kl. 18.30 og som sædvanligt medbringer man egen mad, drikke og 
service. 
 
Det er grillmesteren, der afgør om arrangementet aflyses i tilfælde af dårligt vejr. 
For at forlænge den nye grills levetid er det god grill-mesterstil, at fjerne kul og gløder og lægge 
dækkenet på samme aften. 
 
Planen er p.t. (5.6.2017) som du kan se nedenfor. 
 
Paul Palludan Müller (HD2) og Kim Pii (KV97) har nøgler til at frigøre grillen, hvis du gerne vil låne 
den til din egen grill-fest! 
 

Dato Grillmester 

8. juni Jeanne CP15 

15. juni Lis og Claes 

22. juni Pernille og Hans 

29. juni Kim Pii KV97 

6. juli Lars og Mette HD1 eller Jørgen HD3 

13. juli Lis og Claes 

20. juli Ole og Mikala 

27. juli Pernille og Hans HD7 

3. august Kim Pii KV97 

10. august Ole og Mikala 

17. august Paul Paludan HD2 

24. august Jeanne CP15 

/Kim Pii, KV 97 
 

  
       Torsdag d. 1. juni indviedes den nye grill.  Foto: Kim Pii, KV 97 
  



4 
 

 
Man skal kunne holde ud at være her 
 
Det er ikke et negativt udsagn Flemming Østrup -  den fremtidige ejer af Hauchsvej 6 - kommer 
med, da vi har sat os omkring et bord i haven med et glas vin.  
“Jeg mener,” siger han, “at man ved første blik på en ny bolig, ikke skal lade sine tanker går i ret-
ning af, hvad skal du lave om her? Indret først og fremmest huset med de møbler og andet boligud-
styr, du kommer med, sæt billeder på væggene og få indendørsplanterne på plads. Det er på den 
måde jeg får hus og have til at flyde sammen som en helhed.” 
 
Og det er ikke småplanter, men velvoksne stuebirke og andre af mig ubekendt art, som Flemming 
har med. De er klippet både i højden og i bredden for at kunne komme indenfor. 
 
Flemming Østrup er arkitekt cand.arch fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han 
startede sin karriere med en tømreruddannelse og kom derefter på arkitektskolen. Det var 
1980’erne, hvor boligbyggeriet stagnerede, og der var stor arbejdsløshed blandt arkitekterne. Men 
Flemming gled udenom arbejdsløskøen og har haft job hos mange kendte arkitektfirmaer.  
 
Senest har han givet sin viden videre på Bygningskonstruktøruddannelsen, hvor han stoppede i 
2013. Nu er han freelance. 
 
Flemming har udskiftet sit hus i Ålsgårde, der har direkte udsyn til det blå Kattegat med Hauchsvej 
midt i det grønne. 
 
Spændende skift! 
 
/Per B. Rasmussen, HD8 
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Nørrebro og Frederiksværk mødes 
 
Jens Peter Jensen og Mette Dahl Krabbe købte 1. januar 2017 Carl Plougs Vej 47, men flyttede 
ind i april, fordi de først skulle skaffe sig af med Jens Peters lejlighed på Nørrebro og udleje Mettes 
hus i Frederiksværk.  
De er nemlig et sammenbragt par, som har kendt hinanden i mange år. Det var derfor heldigt, at 
begge faldt pladask for hus og have, da de så det første gang. 
 
Mette fortæller, at hun har været lærer ved VUC (voksenundervisningen) i sprog med særlig vægt 
på fransk. Nu er hun stoppet, men har dog privatelever.  
 
Jens Peter er teknikumingeniør og har været produktionschef og direktør i forskellige danske virk-
somheder, men da den seneste gik konkurs, fik han job som underviser på Ingeniørhøjskolen i Kø-
benhavn, hvorfra han gik på pension i 2015. 
 
Jens Peter og Mette er sammen med deres venner aktive klubmennesker.  
“Lugekoneklubben” mødes på skift hos hinanden en gang om måneden og ordner haven. I vin-
tertiden skifter den navn til “Strikkeklubben”.  
 
“Klogegruppen” vælger særlige forelæsninger på Folkeuniversitetet. Derefter spiser den på skift 
hos hinanden, og hver især får så lejlighed til at “kloge” sig på, hvad man har lært. 
 
Endelig er der “Cykelgruppen”, som hver sommer gør cyklerne klar til i en uge, hvor den f.eks. 
følger en flod i Europa så langt, som den nu kan nå. 
 
Hva’ kan vi lære af den aktivitet? 
 
/Per B. Rasmussen, HD8  
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Der er jo intet grimt at se på 
 
Steffen Arndal og Helle Bodil Suadicani rykkede den 1. maj 2017 ind på matriklen CVP 53. De 
kommer fra et stort hus med en stor have i Tommerup på Fyn. Huset var oprindelig knyttet sam-
men med en vandmølle og et savværk, og kan dateres tilbage til 1889.  
“Så vi har haft rigeligt at gøre med at indrette haven og forbedre huset gennem årerne”, fortæller 
Steffen, “men til sidst blev det for meget at passe, og så ville vi jo gerne over til vores familie og 
børnebørn her på Sjælland”, tilføjer Helle. 
 
De har to voksne børn, og det var Helles datter, der bor i Hillerød, som henledte opmærksomheden 
på Romerhusene. Da de førte gang så huset og omgivelserne på Carl Plougs Vej udbrød Steffen: 
“Der er jo intet grimt at se på”! Og så købte de huset. 
 
Helle er sygeplejerske og har arbejdet på Odense Universitetshospital, hvorfra hun gik på efterløn 
og senere på pension. 
Steffen er lektor emeritus ved Syddansk Universitetet med speciale i Tysk litteratur - især den litte-
ratur, der benævnes som klassisk moderne litteratur. Han har også haft tankerne inde i religiøse 
emner. Hans doktordisputats om salmedigteren H.A. Brorson “Den store hvide flok vi see” - om 
Brorson og tysk pietistisk vækkelsessang, er udgivet som bog. 
 
Helle er fugleentusiast og med i DOF - Dansk Ornitologisk Forening. Hun har sammen med andre 
frivillige deltaget i naturpleje af Fugleværnsfondens områder på Sydlangeland. Hun tæller fugle og 
indberetter art og antal fra forskellige områder, så der er styr på den danske fuglebestand - lige fra 
den mindste Fuglekonge til de store ørne. Helles anden store interesse er korsang, som hun dyr-
kede med stor glæde på Fyn. 
 
Steffen og Helle mødte hinanden i et kollektiv og tror derfor, at de hurtigt glider ind som en naturlig 
del af fællesskabet i Romerhusene. 
 
/Per B. Rasmussen, HD8  
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På generalforsamlingen blev der ved-
taget et forslag fra Henning Vig, CPV 
19, om, at vi skal oprette en læser-
brevkasse i Romernyt om vedligehold 
af vores huse. 
Forslaget er hermed kastet ud til læ-
serne. 
 

 Forslag om læserbrevkasse                       Udlån fra depot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOMMERFEST LØRDAG D. 12-08-17. 

 
 

Kalender 
  
Sankthansbål: Arbejdsweekend: 
Fredag den 23. juni Lørdag/søndag 7. oktober og 8. oktober  

Frokost organiseres af Kingosvej 85 - 99 
  
Sommerfest: Grillaftener: 
Lørdag den 12. august Hver torsdag i perioden 1. juni – 24. august 
  
Bestyrelsens næste møder: Julemøde 
Tirsdag 15. august Torsdag 23. november på ?? 
Tirsdag 19. september  
Tirsdag 10. oktober  
Tirsdag 7. november  
  
Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg 1. oktober. Indlæg sendes til Kim Pii, KV 97  
(mail: kimpii@hotmail.com ) 

 
 

 

Skeer det, at det kniver med gaf-
lerne? 
 
Så kan du låne nøglen til depotet hos  
Lene på Carl Plougs Vej 41. 
 
Depotet har et fint udvalg.  

Kl. 14.00 Petanquekonkurrence på Havremarken. 
  
Kl. 17.30      Middag på Baggesensvej, den berømte Romerbuffet. (Deltagerne medbringer de 

retter som aftales med festudvalget, når tilmeldingen kommer i midten af juli). 
  
Søndag d. 13.08 kl. 10, fælles morgenmad og oprydning. 
  
Mange hilsner festudvalget 
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En sjælden gæst på terrassen 
For et par uger siden var der noget så sjældent som en natravn, der slog sig ned på terrassen. Den tog nok fejl 
af en tør gren og min havestol. I naturen sidder den nemlig ofte på en tør gren hele dagen og venter på, at det 
mørkner. Den sad der hele eftermiddagen og fløj bort, da det blev aften. 
/Trine, CPV 29 
 
 

 

Redaktion: Trine Jarløv, CPV 29, trinejarloev@gmail.com  
Lay-out: Henning Vils, HV 4, henning.vils@webspeed.dk 
             


