
Bestyrelsesmøde i  RUB onsdag den 8. januar kl. 19.00 i klubhuset 
 Tilstede: Troels, Ane, Hans, Malene, Troels, Mogens, Charlotte 
  
Dagsorden: 
1.       Orientering og drøftelse af Maritimt Aktivitetshus & Naturrum ( I bedes 
venligst gennemlæse vedhæftet inden mødet). 
2.       Opfølgning på igangværende projekter og aktiviteter. 
3.       Nye projekter i 2014 
4.       Aktivitetskalender 2014 
5.       Eventuelt 
6.       Næste møde 
  
  

Ad 1. Aktivitetshuset havnen 
Mødet  i december med brugerne på havnen gik godt og  den nye 
projektbeskrivelse med tegninger bærer præg af at der er flere brugere 
der er blevet taget hensyn til.  Spektrumarkitekterne var med til at forklare 
hvad projektet går ud på. A1 consult A/S, Randers er involveret i projekt 
aktivitethus ved Røsnæs Havn. 
  

Ad 2 formidling ved store og små landmarks. 
Mette Dinesen  konsulent i Klb. Kommune, Sofie, Mogens  besøgte Stevns ved den 
gamle kirke  for at få  inspiration om formidling. Mette Dinesen sender en  ansøg til 
ning Nordeafonden  om tilskud til formidling, skilte og QR kode m.m.. 
  
Natur og erhvervsstyrelsen  har tidligere givet et tilskud på 450.000 til 3 landmarks. 
Troels har søgt om udsættelse og det er bevilliget til  sommeren 2015. 

  
  
Forskønnelsesgruppe. Kunne overveje at tilbyde hjælp til fjernelse af hegn 
langs Røsnæsvej. 
Grundejerforening for den udstykning kunne måske også tage punktet med på 
en af deres grundejerforeningsmøder. Det vil nok være at foretrække. 
Grundarelet overfor Brugsen ejes af Klb.kommune og de vil gerne sælge 
grunden. OBS der er talt med kommunen om en  klausul på bebyggelse inden 
for 2 år, samt at der sås  o græs og plantes  hæk ude ved vejen. 
  
Møllehus ser pænt ud. Paw har fået 75 % af det han har tilgode. Vi kan hente 
lån i sparekassen nu. Måske vil Kommune  lægge ud for os for midlerne  fra 
Friluftsrådet og LAG midler, men først sender Troels en ansøgning om det til 
økonomiudvalgsmødet. Partnerskabsaftale giver også en del penge. 



  
Ad 3. Multibane til byens børn og unge - Skolen og flere lokalforeninger 
kunne gå sammen. 
Lad os ikke glemme at minde kommunen om cykelsti? Vejdirektoratet? Lave 
et skriv om  bevægelse i den nye skolereform, skolerne og andre interessante 
foreninger  kunne være medunderskrivere. (Hjemmsidegruppen skriver en 
tekst til Troels) og Troels skriver til Klb. Kommune. 
  
Ad 4. Årets aktivitetskalender: Husk at indføje i jeres nye kalender. 
 Generalforsamling 24. April; 1. Åbningsdag på Fyret søndag 30. marts;   Rock 
på spidsen den 29. Juni;  Sct. Hans aften 23. Juni;   Julefrokost 7. november 
– et bredt band+ baggrundsmusik/ eller diskotek. 
  
Ad 5. Evt. 
Tom skal til fritidsmesse i Bellacentret  om ca. 14 dage og vil gerne dele ud 
af foreningens foldere. Troels sætter Peter i gang med ny trykning og Tom 
kan måske hente dem. 
  

Ad 6. Næste møde i uge 7 onsdag 12/2 kl. 19 afbud fra John, Charlotte.	  


