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Foråret er over os efter en lang og kold periode i 
februar-marts. Nu strutter fællesområdet smukt 
af grønt og blomster. 
For os romere betyder foråret bl.a. arbejdsweek-
end og generalforsamling, og meget af indhol-
det i dette Romernyt er derfor beretninger og 
forslag fra udvalgene.
Vi har valgt at lade dagsorden og forslag trykke i
løsblade, så du kan tage dem med på generalfor-
samlingen.
Læn dig tilbage og læs  - så er du godt forbe-
redt til torsdag d. 24. maj i ESNORD´s kantine 

................................................................................................................................INDHOLD
Frosten gjorde isen på søen skøjteklar i februar og marts.

på Rasmus Knudsens Vej 9, hvor vi starter med 
fællesspisning kl. 18 - 18.45 (se om tilmelding i 
indkaldelsen til generalforsamlingen (løsblad))

Hvis du har indlæg til næste Romernyt, skal du 
maile det senest søndag d. 10. juni til: 
kimpii@hotmail.com 
Husk også, at du altid kan læse nye og gamle 
Romernyt via hjemmesiden > Ejerlauget > Ro-
mernyt.                                                   
     / Kim Pii

Sol og forår brød endelig frem midt i april (foto 2. maj)
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................................................................................................................................BESTYRELSENS BERETNING 2017-2018 
I det forløbne år, 2017 – 2018,  har bestyrelsen 
afholdt i alt 10 møder.
Bestyrelsens medlemmer er: Helle Hansen 
(HDV 6), Lene Juul-Andersen (CPV 41), Kim Pii 
(KV 97), Ulrik Vidarsson (CPV 25) og Jørgen 
Raffnsøe (HV 15). Jeanne Pedersen (CPV 15) er 
suppleant.
De vigtigste emner har været:
 * Digitalisering af arkiv
 * Ejerlavets hjemmeside
 * Vedtægtsændringer
 * Brænde og røg
 * Forretningsorden for bestyrelsen
 * Julemødet
 * 60-års jubilæet

Derudover er der nogle opgaver der rækker ind 
i næste bestyrelsesperiode. Dem vil jeg komme 
ind på til sidst.

DIGITALISERING AF ARKIV
Ejerlavets arkiv befinder sig i Depotet på H P 
Christensens Vej 1. Muligheden af at digitalise-
re arkivet har været drøftet af bestyrelsen. En 
digitalisering ville have den indlysende fordel at 
give hurtig adgang til tidligere beslutninger m.v.
Vi har henvendt os til utzoncenter i Aalborg, 
men de havde ikke midler til at løfte opgaven.
Vi har også diskuteret om bymuseet kunne være 
interesseret i at overtage arkivet. Det nuværen-
de arkiv er dog ikke til gene. Det fylder godt 5 
reolmeter. Det bør blot ikke udvides.
Der er heller ikke behov for at gøre det når vi 
overgår til digital arkivering. For tiden er alle 
dokumenter, der rækker tilbage til 2014, på 
digital form.
Der er mulighed for at vi kan registrere digitalt 
via Office 365.

EJERLAUGETS HJEMMESIDE

Den nuværende 10 år gamle hjemmeside er et 
lille og begrænset system. Den er vanskelig at 
vedligeholde fordi man skal have kendskab til 
den kode, der ligger under hjemmesiden.
Alle oplysninger her kan i princippet tilgås frit 
af enhver der er på Internettet.
I bestyrelsen har vi talt om at det kunne være til 
stor gavn med en hjemmeside, der er nemmere 
at opdatere, og hvor der er mulighed for sider, 
der kun er tilgængelige for ejerlaugets medlem-
mer (Intranet).
Det kan lade sig gøre hvis vi investerer i en ny 
hjemmeside, f.eks. udviklet med WordPress.
Den nuværende hjemmeside giver ikke mulig-
hed for at definere flere brugerniveauer. Med 
WordPress kan der tildeles rettigheder, lige fra 
”bidragyder” over ”forfatter” til ”administrator”.
Bestyrelsen har derfor undersøgt hvor meget 
det vil koste at udvikle en ny hjemmeside der er 
baseret på Wordpress.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
De nu gældende vedtægter stammer fra slutnin-
gen af april 2009. På trods af at de nu snart er 
10 år gamle, har de således vist sig livskraftige.
Der er imidlertid brug for at ”puste støvet” af 
vedtægterne.
Bestyrelsen har på enkelte punkter drøftet en 
revision af vedtægterne:

* Skal det være muligt at supplere bestyrelsen 
med professionelle folk i tilfælde af at pladser-
ne ikke kan suppleres op (vedtægternes § 11, 
sidste afsnit)?
* Udvalgenes rolle i den daglige ledelse. I dag 
står der intet om det. Skal bestyrelsen kunne 
udpege udvalgsformændene?
* Skal udvalgsformændene kunne vælges på 
generalforsamlingen?

Vi har drøftet disse spørgsmål over nogle møde-
gange, men vi er ikke nået til enighed om ønske-
ligheden / nødvendigheden af disse.
Der er dog enighed om at det er en god idé at 
holde udvalgsformændene tættere på besty-
relsen sådan at man mødes to gange om året i 
stedet for blot én gang.
Endvidere har det været drøftet at beslutninger 
i et udvalg, der omfatter alle eller mange Rome-
re, burde forelægges for bestyrelsen inden de 
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................................................................................................................................BESTYRELSENS BERETNING (fortsat)
sættes i værk. Det var blandt andet tilfældet da 
Bygningsudvalget v/Sven Thomsen i oktober 
sidste år rundsendte en e-mail til alle Romere 
om man kunne få udarbejdet en handlingsplan 
for den udvendige vedligeholdelse af sit hus. 
Denne rundsendelse var ikke aftalt med besty-
relsen. Havde den været det, ville bestyrelsen 
have undersøgt hos Slots- og Kulturstyrelsen om 
det var et tilbud man ville honorere.

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en 
Romer vedrørende en opstabling af brænde på 
det indre fællesareal. Opstablingen var i strid 
med Ordensreglerne.
Bestyrelsen har givet tilladelse til at en enkelt 
rund brændestabel kunne placeres på det indre 
fællesareal. I øvrigt har det aldrig været menin-
gen at man udelukkende bruger fællesarealet 
som brændelager.
Der har også været klager over røggener fra 
forkert fyring. Bestyrelsen har indskærpet at 
reglerne for korrekt fyring overholdes.

ÅBENHED
Siden det konstituerende møde den 29/5 2017 
har vi arbejdet på at Romerne skulle være godt 
informeret om hvilke sager der bliver behandlet 
i bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmø-
de. Derfor har vi lagt dagsordenen for et møde 
op på bestyrelsens hjemmeside 1 uge før mødet 
finder sted.
Hensigten med dette initiativ har været at Ro-
merne skulle blive mere interesseret i hvad der 
sker i bestyrelsen.
Enkelte har reageret positivt ved at kommentere 
den offentlige dagsorden, men det har langt fra 
været den succes man kunne ønske sig. Det kan 
måske skyldes at ”bestyrelsens hjemmeside” er 
svær at få øje på.
Vi har lukket mere op for åbenheden så Romer-
ne også i begrænset omfang kan få viden om 
hvad der besluttes. Vi har valgt at referere fra 
bestyrelsesmøderne gennem rubrikken ”Nyt fra 
bestyrelsen”, se fx Romernyt nr. 72 2, s. 2 – 3.

FORRETNINGORDEN FOR BESTYRELSEN
Der har være gjort et stort forarbejde vedrøren-
de forretningsordenen for bestyrelsen i forrige 
periode (2016 – 2017).

Vedtagelsen af forretningsordenen på besty-
relsesmødet i september 2017 var derfor en 
formssag.
Forretningsordenen gælder dog kun for den 
siddende bestyrelse, men jeg håber at den nye 
bestyrelse, som vi vælger på generalforsamlin-
gen 24. maj vil videreføre den.

At dømme efter tilbagemeldinger under mø-
det og efter, var julemødet i november 2017 en 
succes.
Selv om der ikke skulle vedtages noget, kunne 
Romerne komme til orde, og spørgelysten var 
stor.

Romerhusene fylder 60 år i år. Bestyrelsen har 
allerede taget de indledende spadestik til en fest 
der vil blive afholdt lørdag den 4. august. 
Læs mere om dette på side 9.

FREMTIDEN
Den kommende bestyrelse skal blandt andet 
tage stilling til følgende:

* youSee: Er vi tilfredse med dem, eller skal vi 
finde en anden TV- og bredbåndsløsning?
* Ny affaldsordning: Byrådet besluttede i slut-
ningen af januar at affaldet skal sorteres i mad, 
metal, papir og plast. Den nye bestyrelse skal 
over for Forsyning Helsingør sikre at frednings-
bestemmelserne er overholdt. BGU og SLKS skal 
indgå i forhandlingerne med kommunen.
* EU´s nye persondataforordning (ang. ejerlau-
gets opbevaring og anvendelse af persondata)
* Vedtægtsændringer: I vedtægterne står der 
blandt andet om referater: ”Over beslutningerne 
føres en protokol, der underskrives af de frem-
mødte.” Denne formulering er fra en tid hvor 
alle dokumenter var på papir. Det er et eksem-
pel på noget man burde se nærmere på.

I 2017-2018 flyttede nye beboere ind i 2 huse:
* Dorte Christensen og Niels Grove, CPV 11
* Kirsten Knudsen, CPV 43 (se også side 8)
Hjertelig velkommen!
                                      
   /Jørgen Raffnsøe. Formand

BRÆNDE OG RØG

JULEMØDET

60 ÅRS JUBILÆUM

NYE ROMERE
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Udvalget har bestået af følgende medlemmer: 
Poul Kjær Mortensen (formand), 
Henning Flendt (fratrådt efteråret 2017), 
Niels-Chr. Clemmensen, 
Christian Schnettler, 
Hedvig Vestergaard,
Preben Nygaard. 
Efter generalforsamlingen fortsættes med sam-
me bemanding, men med Hedvig som formand. 

GRÆSSLÅNING
Forsommerens partielle græsslåning var planlagt 
såvel ud fra de biologiske behov som for at skabe 
et varieret landskabsbillede. Slåningen, som ude-
lukkende blev foretaget med buskrydder, og den 
på-følgende indsamling fandt sted fra den 12. til 
den 17.6. Et hurtigt overstået og tilfredsstillende 
forløb.
På de slåede arealer myldrede det nu frem med den 
gule fredløs. Græsset voksede, men behersket. På 
de ikke-slåede arealer kunne vi endelig, efter mange 
års venten, glæde os over ganske mange blomster 
i græsset: smørblomst, kællingetand, musevikke, 
pomerans-høgeurt, syre, hvidkløver og rødkløver 
m.fl. Sommerens nedbør var over normalen, hvor-
for de brune aks stod halvt liggende, med en grøn 
opvækst i bunden. 
Eftersommerslåning fandt sted fra den 28.08 til den 
5.9, en periode med overvejende tørt vejr. Indsam-
lingen blev påbegyndt den 2.9, men nu løb vi ind i 
en våd periode, og de sidste strå blev indsamlet den 
9.9 i silende regn. Trods dette et tilfredsstillende 
forløb. 

SIVSLÅNING I SØEN
Sideløbende med forsommerens græsslåning blev 
søbredden, undtagen det sydvestlige hjørne, slået 
med buskrydder. I vandet langs bredderne blev 
slået med le. Endvidere blev slået omkring øen. 
I forbindelse med eftersommerens græsslåning 
blev nu hele søbredden slået med buskrydder. 
Langs vandet og ude i søen med le. Omkring øen 
og i sydvesthjørnet hvad der kunne nås med leen, 
overvejende åkander. Ligesom i forsommeren blev 
alt indsamlet.
Vandpileurten er nu næsten forsvundet. Som året 
før blev flere steder på søbunden konstateret nogle 
vækster, som måske har fået bedre vilkår ved som-
merens lave vandstand. 
Trods megen regn i efteråret steg vandstanden kun 

langsomt og nåede først ved årsskiftet op til overlø-
bet. Vandprøverne i august viste en pH-værdi lige 
omkring 7. Søen har det altså godt.

EFTERÅRETS ARBEJDSWEEKEND - E17
Weekenden tyvstartede med at Bjørn Engtorp kom 
nogle eftermiddage forinden, således at de reste-
rende fældninger om lørdagen var overkommeli-
ge. Der var rigtig mange grene at slæbe og megen 
oprydning efter fældning af eg, især i Lunken. Og 
efterfølgende en hel del brænde at hjemtage. Ryd-
ningsholdet havde store opgaver såsom rydning af 
fyr på HDV og fik også ryddet den ene pil på øen. 
Der var de sædvanlige renholdelses- og vedligehol-
delsesarbejder. Med tanke på en maskinel behand-
ling af grusstierne i sommeren 2018 blev kantning 
og skufning dog nedprioriteret til de grønne afsnit 
midt på stierne. 
Opstillingen af teltet i Gryden fredagen forinden 
tog flere mand et par timer. Men godt vi havde det, 
for fra lørdag middag kom den varslede regn, mens 
vi søndag havde vekslende skyer og sol. Der var 
en pæn tilslutning, omend lidt vigende søndag, en 
god stemning og interesse for at alle arbejder blev 
udført. Frokosterne blev på bedste Romervis klaret 
af beboerne på Kingosvej.
Ligesom året før blev lugningen af fortovet neden-
for Rampen udført eksternt med en buskrydder 
påmonteret en nylonbørste. Vores erfaring er nu, at 
det bør gøres to gange om året: i juli og oktober.

DET GRØNNE UDVALGS BERETNING 2017-2018 ................................................................................................................................

Det store egetræ ved Havremarken blev stående lidt endnu
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BESKÆREWEEKEND FEBRUAR 18
Solen skinnede begge dage fra en næsten skyfri 
himmel.. Vi var pænt mange i marken, og arbejdet 
skred godt fra hånden, så vi var færdige søndag 
middag. Hassel gror som betalt for det, og motor-
saven måtte i brug til de tykkeste stammer. Ellers 
gjaldt det at fjerne riset genvækst på tjørn samt at 
skære fyr tilbage, som breder sig over vej og fortov. 
Traditionen tro en hyggelig samling sidst på for-
middagen over en kop kaffe og en ostemad..
Bjørn Engtorp skulle være kommet for bl.a. at 
beskære den store eg nær HV 6, men var syg. Tiden 
gik, og vi kom for langt hen på foråret, hvorfor vi 
må udsætte beskæringen til næste vinter. 

FORÅRETS ARBEJDSWEEKEND - F18
Da beretningen måtte i trykken, var weekenden 
ikke afholdt. De planlagte hovedopgaver er ryd-
ninger af Rosa rogusa (hybenrose) på steder, hvor 
denne, reelt invasive art, havde bredt sig for meget 
eller ønskedes erstattet af en legal rose.  
planen er at der er opgravet maskinelt i ugen forin-
den, så opgaven på weekenden skulle være at rydde 
op, fjerne rodstumper og planere stedet. 
Kun en enkelt fældning og et par plantninger, men 
fortsat rydninger ved brug af trækspil. 

DET GRØNNE UDVALGS BERETNING (fortsat) 

Grusstierne lades urørt i forventning om maskinel 
renovering. 
Ellers en udpræget forårsrengøring med bl.a. 
rensning af vejskilte, fejning af tag på magasiner, 
behandling af borde og bænke samt stabling af Skt 
Hansbålet. Frokosterne var trygt lagt i hænderne på 
beboerne Carl Plougs Vej 35–59.

RENOVERING AF GRUSSTIERNE
Til sommer har vi til hensigt at gennemføre en 
maskinel efterbehandling af godt 500 m grusstier. 
Stien omkring søen fik den store tur i 2010, og det 
har med den løbende kanthakning og skufning 
af overfladen på arbejdsweekenderne holdt rigtig 
godt. Men fra tid til anden må man i bund.
Sådan som græsset naturligt søger at brede sig, er 
kagen med græsrødder dybest ude i siderne af sti-
en og mindre dyb midtpå selve stien. Denne rodka-
ge skal tages op, og der skal erstattes med grus.
Der lægges et overslag på opgaven frem på general-
forsamlingen. 

   Det grønne Udvalg / pkm

Høj sol og god aktivitet til beskæreweekenden i februar

................................................................................................................................

Det store egetræ ved Havremarken blev stående lidt endnu



Bygningsudvalget har i perioden bestået af: 
Finn Lassen, 
Ole Dragø, 
Jens Harrsen
Sven Thomsen
Helle Hansen (bestyrelsesrepræsentant)
Udvalget konstituerede sig med Sven Thomsen 
som formand og Jens Harrsen som sekretær.
Udvalget her i perioden holdt 4 møder.

BELYSNINGSPLANEN
Hovedprioriteringen for bygningsudvalget har 
været arbejdet med belysningsplanen, der dog 
har været præget af Slots- og Kulturstyrelsens 
noget langsomme behandling og stillingtagen til 
belysningsplanen. 
Efter Ejerlaugets julemøde i 2017 kom der dog 
skred i arbejdet, idet Slots- og Kulturstyrelsen 
valgte arkitekterne Finn Strabo og Jan Utzon 
som rådgivere, med henblik på at udarbejde 
belysningsplanen i samarbejde med Ejerlauget 
Romerhusene. Udgangspunktet er belysnings-
planen, som Ejerlauget Romerhusene har vedta-
get og afleveret til Slots- og Kulturstyrelsen.
I foråret 2018 er der afholdt 2 møder mellem 
rådgiverne og bygningsudvalget.
Ejerlaugets bestyrelse og bygningsudvalg skal 
nu drøfte anbefalinger/ideer fra rådgiverne, 
hvorefter rådgiverne kan arbejde videre frem 
mod en endelig belysningsplan. 
Alt efter, hvorledes den endelige belysningsplan 
vil blive udformet, i forhold til den i Ejerlauget 
godkendte plan fra 2016, kan det blive nødven-
digt med en fornyet stillingtagen til en ny belys-
ningsplan i Ejerlauget.

Bygningsudvalget rundsendte oktober måned 
2017 en skrivelse for at gøre Ejerlaugets ejen-
domsejere opmærksom på, at Slots- og Kultur-
styrelsen tilbyder, uden beregning, at udarbejde 
en handlingsplan for den udvendige vedligehol-

delse af vore huse.
Handlingsplanen vil være vejledende om vedli-
geholdelse og prioritering samt prissætning af 
eventuelle fremtidige byggearbejder.
Hver enkelt ejendomsejer kan på Slots- og Kul-
turstyrelsens hjemmeside søge de nødvendige 
oplysninger.

................................................................................................................................BYGNINGSUDVALGETS BERETNING 2017-2018

6

På foranledning af bestyrelsen har bygningsud-
valget foretaget en skønsmæssig optælling af 
tagstenene i tagstenslagrene. Optællingen viste, 
at der på lager ligger ca. 9000 stk. enkeltvingede 
tagsten og ca. 75 stk. dobbeltvingede tagsten. 
Der er således ikke noget akut tagstensbehov, 
men det skal i den kommende periode under-
søges, hvorledes vi kan få produceret eller købt 
brugt, et antal dobbeltvingede tagsten.
Tilsvarende gælder for både enkeltvingede og 
dobbeltvingede sålbænksten, at der på lager er 
2 stk. enkeltvingede sålbænksten og 0 stk. dob-
beltvingede. Her skal det også i den kommende 
periode undersøges, hvorledes vi kan få produ-
ceret et antal sålbænksten af begge typer. 
Det skønnes tvivlsomt, at der kan købes brugte 
sålbænksten.
En optælling via RomerNyt viste, at Ejerlaugets 
ejendomsejere privat er i besiddelse af 86 stk. 
enkeltvingede tagsten, 7 stk. dobbeltvingede 
tagsten, 9 stk. enkeltvingede sålbænksten og 2 
stk. dobbeltvingede sålbænksten. 

                            Bygningsudvalget / Sven Thomsen

Enkelt-vinget og dobbelt-vinget tagtegl

Enkelt-vinget og dobbelt-vinget sålbænksten

Bega light brick - lampe til dørnichen

HANDLINGSPLANER FOR UDVENDIG VED-
LIGEHOLDELSE

TAGSTEN OG SÅLBÆNKSTEN
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BESØGSUDVALGETS BERETNING 2017-2018

Romerhusene er et hit, og Utzon fylder 100 år i 
år. Vi har i det forløbne  år modtaget 40 små & 
store grupper og ialt mere end 900 besøgende. 
Sidste hold (fra Toledo) var dog også på mere 
end 200. - Helt vildt og noget vi skal bremse. 
Men de var da meget søde og taknemmelige.
Det er dejligt, når gæsterne ”får noget med sig 
hjem” samtidig med, at vi kan opleve gennem 
dem, hvor heldige vi er med at bo her jf. denne 
hilsen fra Kassel: 

”Tak for en fascinerende rundtur. Jeres gæstfrihed 
og energi betog os. Og tak fordi I åbnede jeres hjem 
for os. At træde ind gennem den lukkede facade og 
se lyset og udsigten åbenbare sig på den anden side 
var turens højdepunkt.” 

DER ÉR GRÆNSER 
Og så et eksempel, hvor vi slog bremserne i: 
Cities+Tours , Wholesale Tour Operator v/Lea 
Vöegeding, spurgte om tid, pris og vilkår for en 
gruppe rejsende med arkitektur som tema, i alt 
35-40 med egen guide og tolk, og vi svarede: 
”I Romerhusene modtager vi professionelle og 
studerende. Det er vores bidrag til en bedre 
verden. 
Det drejer sig om vores private boliger, og vi øn-
sker ikke Romerhusene markedsført som emne 
for kommerciel turisme.” - Siden hørte vi ikke 
mere til dem.  

En anden gang dækkede en lignende henvendel-
se over et besøg af en gruppe japanske arkitek-
ter, som havde bedt et turistbureau tilrettelægge 
deres tur. Det er ikke altid nemt at gennemskue, 
men så taler vi om det. 

Endelig har besøgsordningen sammen med be-
styrelsen stået for en kontakt til det kommunale 
initiativ ”Gang i NordVest”, som omfatter vores 
genboer ud mod Kronborg Ladegårds Vej. Det 
kommunale oplæg er centreret om Biblioteket 
på Abildgårdsvej, og vores beskedne bidrag var 
et forslag om, at forankre aktiviteten i de enkelte 
bebyggelser med Romerhusene som eksempel. 
Det førte til en vellykket rundvisning i Romerhu-
sene og en drøftelse af muligheden for koloniha-
ver på en del af bebyggelsernes grønne plæner. 

FAST UDVALG?
På generalforsamlingen vil det blive foreslået, at 
gøre besøgsordningen til et fast udvalg.  
Værterne har i år været: 
Christian(BV6), 
Hedvig(HV15), 
Jørgen Jørgensen(HD3), 
Per A. (HD4), 
Per B.(HD8),  
Trine Jarløv(CP29). 

Udgået er Birgit Jørgensen (efter fraflytning), og 
nye medlemmer på holdet er: 
Hans & Pernille(HD7) og helt ny: Kirsten Knud-
sen(CP43).  
JørgenJ(HD3) har stået for kontaktadressen, 
men fra nytår 2019 er det planen, at Hans Ole-
sen overtager.    
   For besøgsværterne/JJ 

GANG I NORDVEST

................................................................................................................................

Jørgen fortæller levende om Utzon til HTX-elever fra ESNORD
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Anna og Rebecca på isen i februar
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Kat bag tremmer - foto: Sven Thomsen Der tages skrappe midler i brug mod Rosa Rogusa!

Velkommen til Kirsten Knudsen CPV43Svaner og nyudspruget kirsebærtræ



 
Som du nok husker, så fylder Romerhusene 60 
år i år. Bestyrelsen arbejder med at få et jubilæ-
umsarrangement op at stå lørdag d. 4. august 
2018 - så skriv dagen ind i kalenderen nu!
Og hvorfor så lige dér - tænker du måske?
Hmmm...uanset, hvordan man vender og drejer 
det, og uanset hvilke dato-forslag der kommer 
op, så er der fordele og ulemper: Nogle kan ikke 
lige netop dér - f.eks. undertegnede :-(
Nogle er lige taget på sen sommerferie, og nogle 
er ikke kommet hjem fra én endnu. Men efter at 
7-8 fredage-lørdage havde været oppe at vende, 
var det d. 4. august flest var glade ved.
Det er i slutningen af den almindelige sommer-

................................................................................................................................60-års-jubilæum lørdag d. 4. august
ferieperiode, skolerne er ikke startet, dagene 
er lune og aftenerne  lyse og relativt lune - eller 
chancen er der i hvert fald!
Bestyrelsen arbejder på at få nedsat et festud-
valg, og et mere begrænset arrangement end 
50-års-jubilæet i 2008.
Vi forestiller os flg. rammer:
1) Tilbyde off. rundvisning/besøg via besøgstje-
nesten (pressemeddelelse i denne forbindelse)
2) Petanque-turnering
3) Middag/fest i telt på Havremarken  
     Ekstern leverandør af mad grill  og salater
     Levende musik 
      ...og kævlefakler som til sommerfesten 2003!
 
Det undersøges om der er muligheder for til-
skud til sådan et arrangement
Alle er velkomne til at skrive ideer og/eller mel-
de sig til festudvalg o.a. ang. jubilæum til besty-
relsen@romerhusene.dk
Bestyrelsen kontakter  m.h.p. medvirken til 
diverse opgaver.
         På bestyrelsens vegne/ Kim Pii 

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2016 ”Lov 
om frit valg af tv-distributør”. Den trådte i kraft 
samme sommer, men i mange tilfælde får den 
først effekt senere. Det skyldes, at mange for-
eninger, som det er tilfældet med ”Ejerlauget 
Romerhusene”, har indgået en længerevarende 
aftale med en tv-leverandør. 
I vores tilfælde har vi en aftale til særpris med 
YouSee om levering en digital grundpakke, som 
pt. koster 599,25 pr.kvartal. Den kan først opsi-
ges til oktober 2018.

Loven om frit valg af tv siger kort og klart, at 
hustande/husejere ikke længere kan forpligtes 
til at betale for eksempel en TV-grundpakke 
over kontingentet til en grundejer-forening eller 
et ejerlaug. 

Ejerne af Romerhusene står nu helt frit i forhold 
til at vælge en tv-distributør, der kan tilbyde et 
andet programindhold, der bedre matcher den 
enkelte husejers tv-ønsker, end fra YouSee. 
En generalforsamling kan beslutte aftaler om 
fælles tv-programforsyning fra en leverandør, 

................................................................................................................................NY LOV OM FRIT TV-VALG
men medlemmerne er ikke forpligtet til at delta-
ge, selvom det fremgår af foreningens vedtægter.

Den nuværende tv-leverandør YouSee, som ejer 
vores fællesantenneanlæg, er pålagt samme 
forpligtelse som ejerlauget i forhold til at give de 
enkelte husejere mulighed for at blive fritaget 
for den fælles tv-forsyning.
Træder man ud af en eventuel ny fælles afta-
le om levering af tv-programmer, er man dog 
forpligtet til at deltage i de omkostninger for-
eningen har ved administration af den fælles 
tv-forsyning, herunder administration af til- og 
frameldinger samt omkostninger i forbindelse 
med vedligeholdelse af nettet.

De nye regler gælder ikke for bredbånd, men det 
må ikke være et krav for at modtage bredbånd, 
at man også modtager et tv-signal.
Konsekvenserne af ”Lov om frit valg af tv-distri-
butør” vil blive en opgave for den kommende 
bestyrelse. 
                                         / Per B. Rasmussen, HD 8
                                            Kontaktperson til YouSee

Telt og kævle-fakler
på Havremarken 
til sommerfest 2003
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Romernyt bringer to berigtigelser i forhold til 
indlæg i Romernyt 72 på s. 6 og 7 om henholds-
vis ”Forfald pr. år” og ”Parkering...” - efter venlig 
mail fra Brink-Jensen til redaktionen.

ARTIKLEN: FORFALD PR. ÅR
Det fremgår af artiklen at rammebeløbet for et 
romerhus er 62.135 kr. i 2017.  
Faktum er, at beløbet beregnes individuelt og 
altså kan svinge op til ca. 3000 kr. +/-  

De faktiske driftsudgifter, som kan fratrækkes, 
indeholder også kontingent til Ejerlauget, og 
kan fratrækkes i rubrik 54 på selvangivelsen.
Der kan kun fratrækkes afholdte udgifter inden-
for forfald pr. år ordningen. 
Hvis der f.eks. er udskiftet tag til 200.000 kr., vil 
der i indeværende år kunne fratrækkes ramme-
beløbet på ca. 60.000 kr.

De resterende ca. 140.000 kr. bliver overført til 
de kommende år. Beløbene indberettes direkte 
til Skat af foreningen ”Historiske Huse”.

BERIGTIGELSER
ARTIKLEN: PARKERING
I artiklen omtales en parkeringsvejledning.
Der er imidlertid ikke tale om en internt udar-
bejdet vejledning. 
Parkeringsforholdene er reguleret efter Partiel 
byplanvedtægt nr. 11 for ”Romerhusene i Hel-
singør”, og er altså en vedtægt.  
I flg. §9  i denne, har alene Helsingør Kommune 
påtaleret.
Byplanvedtægten er tinglyst på vore ejendomme 
og vil kun kunne ændres ved vedtagelse af en ny 
lokalplan, så det er noget kun kommunen kan 
foranledige i samarbejde med Slots- og Kultur-
styrelsen.
Bestyrelsen og redaktionen beklager de faktuel-
le mangler og takker Brink-Jensen for berigtigel-
serne.
                                                                        / Kim Pii

FASTELAVN I 60´ERNE - OG I 2018

Fastelavn på Baggesensvej i 60´erne

Fastelavnssøndag 
11. februar 2018

................................................................................................................................

................................................................................................................................



MINDEORD FOR PETER OTTO HANSEN
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Peter Otto Hansen også kaldet Pluto (mange-
årigt spejdernavn), Carl Plougs Vej 43 døde den 
26. februar 2018 og opnåede at blive 88 år. 

BARNDOM OG ARBEJDSLIV
Som barn voksede Peter op i Højstrup. Peter var 
ofte at finde i området med skov, strand og vand. 
Naturen kom til at betyde meget for Peter i hele 
hans liv.
 Efter skolegangen kom Peter i lære som ma-
skinarbejder på Helsingør Skibsværft og Ma-
skinbyggeri. Som udlært maskinarbejder var 
Peter med til at bygge de store dieselmotorer til 
skibene. Der var mange kollegaer på værftet og 
det var en sorgens dag, da værftet lukkede – et 
emne som Peter ofte vendte tilbage til.
Heldigvis var der forinden blevet mulighed for 
at arbejde som varmemester på det daværende 
Hammershøj plejehjem i Helsingør. 

ROMER 
Peter blev gift med Birthe Appelrod i 1952 og de 
nåede at få et langt liv sammen og svært var det 
bestemt, da Birthe døde i 2015. De flyttede ind i 
Romerhusene i 1959 og Carl Plougs Vej 43 blev 
rammen om mange gode timer og oplevelser. 
Det var også her, at sønnen Henrik voksede op. 
Der var mange hyggelige timer i fællesskab med 

naboer i Romerhusene, hvilket Peter satte stor 
pris på. Samtidig lå det ham meget på sinde, at 
det grønne fællesområde blev passet og tog sig 
ordentligt ud.
Peter var i en årrække en god formand for vort 
Grønne udvalg og en fin redekassebygger sam-
men med områdets børn. Sammen med hun-
den, gik Peter sine daglige ture om søen og i de 
seneste år, hvor stien fik rollatorbredde, med sin 
rollator.

FRITIDEN
Megen tid blev brugt til gavn for børn og unge i 
spejdersammenhæng ved spejderhytterne på Gl. 
Hellebækvej i Helsingør og på Gurredam Spej-
dercenter, som Peter var med til at oprette. 
Andre fritidsaktiviteter gennem årerne blev 
det også til. Kajakroning fra Højstrup strand 
i de helt unge år og senere var det i en 4-åres 
inrigger med styrmand i Helsingør Roklub. 
Peter opnåede i 1952 at blive Danmarksmester i 
bådtypen.
Senere i livet kom keramik og bl.a. raku bræn-
ding til at fylde meget og i husets ene udbygning 
blev der plads til en drejeskive. 
Efter inspiration på kurser og ferieture til Lap-
land begyndte Peter med at lave knive – små 
dolke, hvor selv skæftet blev pertentligt udført 
med tilhørende skede.
Snauserhundene spillede en stor rolle i livet 
på Carl Plougsvej 43 og sikrede Birthe og Peter 
mange fine gåture, gerne i skoven – herunder 
samtaler med børn og andre hundeejere.
Både for Birthe og for Peter var det vigtigt at 
orientere sig i verden – hvad enten det var ski-
ferier eller vandreture i Norge med gode venner 
og deres børn eller vandreture på Madeira, ture 
til Grønland, Australien eller Kina, som oftest 
med store naturoplevelser og samvær.

Efter Birthe døde i 2015, boede Peter alene i 
huset på Carl Plougs Vej, indtil han i december 
2017 flyttede på Montebello Plejehjem og hel-
digvis nåede at få nogle gode dage her.
Et langt og virksomt liv er nu sluttet, selvom 
Peter flere gange havde truet med, at han ville 
blive 100 år. Vi er mange, der har haft glæde af 
at dele en del af dette liv sammen med Peter.
Ære være Peter´s minde.
                                                               /Anette Sjøl

................................................................................................................................
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Arbejdsweekend forår 2018:
Fredag 4. maj 2018 kl. 16:00 : Opsætning af 
telt.
Lørdag/søndag 5. og 6. maj 2018
Frokost organiseres af CPV 35 - 59

Bestyrelsens næste møde:
Torsdag 17. maj 2018 

................................................................................................................................KALENDER
Generalforsamling:
Torsdag 24. maj 2018. kl. 18 - 22.  
Fællesspisning kl. 18 - 18.45
Sted: Kantine 2, Rasmus Knudsens Vej 9, Helsin-
gør - ca. 2 km fra ”Romerriget”, nord for Esrum-
vej.
Forslag fra Romere til hvad der skal tages op på 
generalforsamlingen skal sendes til formanden 
Jørgen Raffnsøe, HV 15 (mail: raf@hedvig.org) 
senest torsdag 17. maj 2018  

60 års jubilæumsfest:
Lørdag d. 4. august 2018 kl. 18 på Havremarken

 Næste nr. af Romernyt:  
Frist for indlæg søndag d. 10. juni 2018. Indlæg sendes til Kim Pii, KV 97 (mail: kimpii@hotmail.com )

BAVZIDEN: OM FACEBOOK OG OMEGN

Med fare for at blive slæbt i retten for krænkelse af ophavs-
retten, bringes hér - helt eksklusivt for Romernyts læsere - et 
foto af de to svaner i søen - oprindeligt publiceret i den om-
talte Facebookgruppe 24.3.2018 . Fotograf: M. Hannecke.

På julemødet drøftede vi blandt andet om en Fa-
cebook-gruppe for romerne kunne være en idé i 
forhold til oprettelse af begivenheder, dele informa-
tion og oplevelser, fotos m.v.
Der fremførtes synspunkter om blandt andet sik-
kerhed og en forespørgsel på julemødet viste at kun 
18 tilstedeværende havde en Facebook-profil, og en 
meget stor minoritet brugte den kun sporadisk.
Strømpilen i julemødets drøftelser pegede i retning 
af at en facebook-gruppe ikke var et egnet værktøj 
til en intranetlignende løsning og åbenhed i forhold 
til bestyrelsesarbejdet.
Men udviklingen går stærk, og alle med en Face-
book-profil, kan som bekendt oprette grupper på 
Facebook. 
18. februar oprettede en romer så på eget initiativ 
en Facebook-gruppe kaldet: "Romerhusene Helsin-
gør".
Gruppen er en såkaldt "lukket gruppe", hvor perso-
ner med en Facebook-profil kan inviteres til - eller 
søge om optagelse i - via gruppens administrator.

Jeg og 27 andre romere (der repræsenterer 23 huse) 
er nu medlemmer af denne Facebook-gruppe. 
Men et par romere henvendte sig efter oprettelsen 
til bestyrelsen og til Facebookgruppens initiativ-
tager med en klage over at gruppens navn i for høj 
grad signalerer officiel gruppe , og de opfordrede til 
at ændre gruppens navn.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af julemødets 
drøftelser at bakke forslaget om navneændring op, 
vel vidende at alle kan oprette ligeså mange Face-
bookgrupper under præcis de navne de har lyst til.

”LEAK”
Nu vel. Facebook-gruppen findes og til almindelig 
oplysning kan jeg - i bedste "wikileaks-stil" lække, 
at opslagene i gruppen har bestået af ca. 10 opslag 
med fotos fra området (vintergækker, svaner, is på 
søen, sprungne vandrør og traner), samt et opslag 
om en dåse maling til træværk og en forespørgsel 
angående håndværkertilbud.
Og verden går videre. Facebook er nu kompromit-
teret af en stor sag om analyseselskabet Cambridge 
Analyticas tvivlsomme tyveri/udnyttelse af 50 mil-
lioner Facebook-brugeres profiler, som blev brugt 
til at påvirke Trump/Clinton-valgkampen i USA.
Facebook / Mark Zuckerberg gik i medierne og 
undskyldte (ikke mindst i lyset af et aktiekursfald 
for 67 milliarder kroner).
Verden er af lave - men Facebookgruppen er der 
- og nu er vi 28 romere, der har valgt at se glasset 
som halvt fuldt og tilsluttet os den nye gruppe - og 
set fotos af is og svaner.
                                                   / Den gamle redacteur
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