
Bestyrelsesmøde onsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 i 
klubhuset. 
Tilstede: Troels, Mogens, John,  Lars, Lis, Malene, Charlotte,  Karsten 

Afbud: Tom, Ane, Hans, Trine, Lisbeth, Asger 

  

Dagsorden 

1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv –De skal på kursus 

2. Nyt fra Ulstrup Mølle:  Karsten - Byggeri er færdigt, der mangler ca. 7.000 kr til inventar. Sonja 
Husted skriver en artikel til  erhvervsmagasinet, udkommer i maj- 15 møllesvende- fondsstander 
ved siden af huset med fondsskilte- lokalarkivet er klar med en ny udstilling i møllen og åbent 
mølledag 4/5 og indvielse i 15/6 tidspunkt kl. 10-14- Der arbejdes med skoletjenesten  i Klb. 
kommune.Skolerne i kommunen har modtaget det gode tilbud fra Ulstrup Mølle. 

3. Status på økonomi- orientering af regnskabsstatus- 116 medlemmer. 

4. Status på Røsnæs Rundt – Mogens+Troels- Klb. Kommune Har givet til financering et  forskud 
på  1. Mill, myndighedsbehandles inden AP Møller vil have tilsendt en ansøgning.Projektet er delt 
op i 3 delområder. Ansøgningen er sendt til APMøller  på 3 mill. Nordeafonden giver ikke til 
bygningen, men måske historien til forbindelserne mellem de 13 landmarks. 

Vi skal have kommunen til at løfte momsen- men det er svært  da projektet har søgt LAG og FLAK. 

Lodsbådene er positive. Erhvervsfiskerne er positive. Havnefoged for kommunens havne er positiv. 

OBS. Troels spørger arkitekterne om de kan sende en  PDF fil af projektbogen, så vil Malene gerne 
lave nogle eksemplarer. 

  

5. Nyt fra Byforskønnelsesgruppen:  Lars- Spejdergrunden skal være i orden inden RPS pga 
overnatningsmuligheder for gæsterne. 

Mogens har en aftale med  Jesper Hanberg om at planere  bygrunden overfor brugsen og så græs+ 
plante en hæk og et lille hegn. Grunden skal sælges inden 2 år og derefter en ny plan. 

  

6. Generalforsamling den 24. April- Troels- Skilte  er op og sat ind på hjemmesiden. Dagsorden 
efter vedtægter. Bo Bøgelund spurgt om dirigent. 

På valg er Tom, Charlotte, Ane, Lars, Troels 



Suppl. Asger Lundgaard og Finn Holmquist 

Revisorer Lis L. og Mogens Fog Anne  K. som suppl. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i RUB: Mødetid kl. 17.00 –Troels forsøger at låne en projektor fra 
Tom. - Troels  sender nogle billeder og avisudklip til Malene  og Malene laver en power point og 
et indlæg om hjemmesiden samt laver en quiz. Troels tager  brochurer med og de lægges på 
bordene. 

Lis køber ind: Sild, ost, pålæg, øl, sodavand, snaps, 4 hele flasker snaps, 4 kasser øl, sodavand, 2 
flasker vin  til dirigent, brød, fedt, smør, 1 flaske vin  til en quiz, servietter, kaffe/the. Pynt fra 
haven. 

7. Orientering Røsnæs Fyr – Vi går mod 3. åben søndag og orienteringsmødet i fredags gik fint med 
ca. 12 fyrpassere. Der  mangler et par vagter til maj. Skriv til Troels hvis du har tid. 

8. Orientering Rock på Spidsen: Troels- Vi skal have solgt nogle billetter- og RPS har en stand i 
Kvickly Onsdag 16/4 fra kl15-19 – lørdag 19/4 kl 11-14 og dagen før Bededag(15/5) fra 15- 19. 
Hver billet  der bliver solgt får en gratis øl. Vi skriver numrene ned og har numrene i indgangen til 
Rock på Spidsen.  Malene kan sælge ved vintønden i Kvickly onsdag16/4 fra 15-17 og Malene og 
John lørdag19/4 fra 11-14. Vintønden leverer  Troels onsdag  sammen med en pengekasse fra Elin. 

Troels spørger Ane, Mie, da de er unge og vi mangler nogle unge til at sælge billetter.. 

Jimmy er konferencier og Malene kontakter ham  om han kan stå der lørdag. 

Det er om at sælge billetter og  få sponsorater. Musikprogrammet holder og der skal være overskud 
i år. 

9. Røsnæs Nyt (deadline 18. maj) – Troels og Malene er de ansvarlige. 

10. Førstehjælpskursus den 29. April- Jens Kok. Et par personer har meldt sig på- fyrpasserne får 
dette tilbud igennem Troels.. 

Der kunne godt bruges en ’Hjertestarter’  på Røsnæs Fyr – Skov og naturstyrelse kuynne være 
ansøgere til denne og emnet tages op til det næste møde den 30. April. 

Evt. 

Landdistriktmidler – ca. 60.000 – Forsamlingshuset vil gerne søge. 

Næste møde: 

Mandag 12/5 2014 kl. 19 i tennishuset 

Ref. Charlotte	  


