
Bestyrelsesmøde	  i	  RUB	  12.06.2014	  

Dagsorden	  OBS	  Ansvarlig	  står	  med	  fed	  skrift	  

1.    Røsnæs	  Nyt	  

Niels	  Herlev	  fremlægger	  regnskabet	  fra	  RøsnæsNyt.	  Der	  er	  underskud	  i	  kassen	  og	  RUB	  bør	  yde	  
et	  	  bidrag.Røsnæs	  Nyt	  ligger	  under	  foreninger	  og	  indtil	  nu	  er	  det	  Idrætsforeningen	  og	  Røsnæs	  
Udvikling	  og	  Beboerforening	  (RUB)	  der	  har	  givet	  tiilskud	  til	  bladet.	  

PDF	  fil	  lægges	  ind	  på	  hjemmesiden	  og	  på	  facebook	  måske	  kunne	  det	  give	  nogle	  flere	  sponsorer.	  Marina	  kan	  
lave	  det	  gratis	  om	  fra	  en	  pdf	  fil	  til	  et	  bladbart	  elektronisk	  blad.Niels	  Herløv	  indkalder	  til	  et	  	  bladforeningsmøde	  i	  
begyndelsen	  af	  august	  –	  2	  repræsentanter	  fra	  hver	  forening.	  

2.	  Nyt	  fra	  lokalhistorisk	  arkiv	  -‐	  	  minus	  nyt	  

3.	  Nyt	  fra	  Ulstrup	  Mølle	  

	  Asger:	  Indvielse	  af	  huset	  ved	  møllen	  søndag	  15.juni	  kl.	  11	  –	  16	  og	  Martin	  Damm	  klipper	  snoren	  kl.	  11.	  OBS	  
Aktivitet	  på	  facebook	  skriv	  at	  I	  deltager.	  

Et	  blåt	  skilt	  står	  ved	  møllen,	  at	  arkivet	  i	  møllen	  har	  åben.	  Det	  skal	  laves	  om	  til	  at	  Ulstrup	  Mølle	  har	  åben.	  Troels.	  

4.	  Status	  på	  økonomi	  –	  orientering	  fra	  Troels.	  Alle	  fik	  udleveret	  en	  kopi.	  

5.	  Skt.	  Hans	  23.	  Juni-‐	  Jens	  Stenbæk	  regionsformanden	  holder	  tale	  kl.	  20.15.	  Tom	  kommer	  med	  vogn.	  Troels	  
sender	  opslaget	  til	  Malene,	  og	  Malene	  sætte	  det	  på	  hjemmeside.	  Lis:	  Øl,	  sodavand,	  vin,	  kaffe,	  kage	  og	  2	  flasker	  
vin	  fra	  Tom	  til	  Jens	  Stenbæk.	  Lis	  laver	  prisskilte	  og	  Elin	  pengekasse	  med	  byttepenge.Kaffe	  a	  15,	  kage	  15,	  vin	  75,	  
15	  pr	  glas,	  øl	  20,	  vand	  15.	  

Sange	  Troels	  

6.	  Orientering	  Røsnæs	  Rundt-‐	  

Klagefristen	  er	  udløbet	  og	  der	  er	  ikke	  kommet	  nogen	  klager.	  Landmark	  ved	  Vindekilde	  udgår-‐	  får	  ikke	  lov	  til	  det.	  
Troels	  har	  været	  i	  dialog	  med	  Martin	  Damm	  og	  projektet	  skulle	  helst	  med	  i	  kommunalbestyrelsen	  om	  to	  uger,	  
så	  kan	  kommunen	  frigive	  de	  3	  mill	  sammen	  med	  LAG	  og	  FLAK	  midler(natur	  og	  erhvervsstyrelsen)	  og	  spaden	  kan	  
sættes	  i	  jorden	  til	  august.	  Der	  ansættes	  en	  projektleder	  –	  det	  er	  Jess	  	  og	  naturstyrelsen	  skal	  godkende	  at	  
projektet	  går	  over	  i	  kommunalt	  regi.	  Friluftrådet	  mødes	  i	  morgen,	  der	  er	  søgt	  800.000	  i	  2.	  Omgang.	  Nordea	  2	  
mill	  Joan	  og	  Mogens	  holder	  mødet	  herude	  med	  Nordea.	  AP	  møller-‐	  3.	  mill.	  De	  3	  investorer	  venter	  vi	  på	  positive	  
svar.	  

7.	  Orientering	  Røsnæs	  Fyr	  2014	  

-‐	  Det	  går	  rigtig	  godt,	  der	  er	  allerede	  et	  pænt	  overskud.	  Hjerteforeningen	  donerer	  en	  hjertestartere	  en	  gang	  om	  
året,	  men	  Gisseløre	  fik	  den	  i	  år.	  Måske	  til	  efteråret	  kan	  vi	  få	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  hjertestarter(LIS)	  

8.Orientering	  om	  Rock	  på	  spidsen	  



Nu	  er	  der	  solgt	  ca.	  350	  billetter-‐	  om	  2	  dage	  stiger	  billetprisen	  til	  400	  kr.	  	  Asger,	  Ruben	  og	  David(Lise	  og	  Jess’	  
ældste	  søn)	  kunne	  have	  det	  frivillige	  arbejde	  at	  gå	  vagt	  ved	  Sandåsvej,	  samt	  vagt	  ved	  busafgange	  kl.	  00.30	  og	  
1.15,	  samt	  hjælp	  backstage	  med	  at	  få	  skiftet	  bands.	  Jens	  Arne	  og	  (røde)Henrik	  Mogens	  spørger	  Henrik	  om	  han	  
kan	  hjælpe	  ved	  P-‐plads.	  

9.	  Byforskønnelse:	  Skole	  har	  sat	  det	  krav	  at	  	  multibanen	  skal	  være	  på	  skolens	  areal.	  Trine	  har	  fået	  20.000	  fra	  
landsbyfonden	  og	  hun	  kontakter	  Annette.	  

10.	  Evt	  

19.	  juni	  mødes	  RUB’s	  bestyrelse	  med	  påhæng	  og	  børn	  ved	  Lecagrund-‐	  Naturrum-‐Røsnæsvej	  233.	  Vi	  går	  til	  
Horsedalen,	  hvor	  Tom	  venter	  med	  en	  varm	  grill.	  Vi	  tager	  hver	  især	  	  kød	  med	  til	  rillegrille,	  samt	  andet	  tilbehør	  
og	  spiser	  i	  det	  gode	  fællesskab.	  Måske	  venter	  Asger	  på	  os	  undervejs	  med	  en	  forfriskning.	  

11.	  Næste	  møde	  9.	  Juli	  2014	  kl.	  19	  	  i	  tennisklubhuset.	  

ref.	  Charlotte	  

	  


