
Røsnæs Udvikling & Beboerforening 
Bestyrelsesmøde den 16. september 2014  

Afbud fra Trine, Malene, Tom og John 
Tilstede: Ane, Lis, Asger, Troels, Charlotte, Mogens, Lars og Karsten. 

 
 
Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv  
Troels været på besøg og de har intet nyt i denne måned. 
 
Nyt fra Ulstrup Mølle 
17 søndage og 7 skoledage i 2015. Mangler el-arbejde og kran til sten. Mogens tager sig af 
skoletjenesten. Ny møllersvend Bent og han kunne lave stråler/ bille sten og han kan lære fra sig om 
det at kværne korn. Uffe er stoppet og Karsten besøger ham med en præsent. Regionsmølle på 
Tadre mølle – talte om forsikringer og at de kunne komme på gensidig besøg. 
 Asger – kunstudstilling i uge 42- stenhugger Henning og malerinde Britt. Mølle åben i weekenden 
omkring uge 42. Det fortjener en omtale i avisen. Asger ansvarlig. 
 
Status på økonomi 
Omdelt kopi 173 medlemmer. Fyret ønsker mobilpay  til næste år. 
 
Røsnæs Rundt 
Troels- et godt borgermøde- stor  opbakning blandt de fremmødte. Rete Thorsen Lorentzen  satte 
lige et flot punktum på aftenen og kan virkelig se visionen. Møde med Jane Hald og Marie 
Singersholm på torsdag. Møde med fonde på Rådhuset fredag 26/9 kl. 11, hvor Martin Dam leder 
mødet i positiv ånd og  orienteres om ændring pga. Status og udfordringer, og hvordan vi kommer 
videre. Hvad betydning får klagerne inden vi går i gang med  de andre landmarks. Kommunen har 
givet en landzonetilladelse. Danmarks Naturfredningsforening har  klaget over bænk ved Røsnæs 
spids og bro over Mademosen. 15 bemærkninger ved Krogebæk og ved Sdr. Strand og sendt dem til 
Kystdirektoratet. Spektrum har svaret på bemærkninger og er sendt dem til Kystdirektoratet. 
 
Byforskønnelse 
Kunne søge Novo Nordisk puljen. Fx bådsted ved Sdr. Strand, naturlegeplads, og husk at ansøgning 
til Novo(ansøgningsfrist til 3.november) – Pulje fra Novo Nordisk. Ideforslag til næste møde- 
 
Landdistriktspolitik 
Appetitvækker til alle lokalråd og beboerforeninger. Kommunalbestyrelsen bestemmer rammerne, 
men det er lokale personer der finder ideerne. 
 
Partnerskabsaftale Visitvestsjælland 
Samlet på en side med åbningstider på  Ulstrup Mølle, Fyret, andre arrangementer og købe billetter 
der og link til vores hjemmeside. Vi vil tage den lille pakke 1984 kr. Hvornår er deadline, så vi kan 
få åbningstiderne i, på mølle og på fyret. 
 
  



Evt. 
Julefrokost 7. November  250 kr /billet Lis spørger Jens og Hanne Merete om de vil stå for 
madlavning. 
Røsnæs Nyt- formandsmøde  pris pr år- og sponsor pr år. Det må være foreningerne og 
menighedsrådet, der  skal bære det sammen med annoncerne, men det skal ikke være et 
annonceblad. 
 
Idrætsforeningen og RUB  kunne indkalde foreningerne til 2 årlige møder, og få forståelse for 
hinandens ting. Der ønskes en udvidet havefest  som Malene, Trine, Ane, John kunne være 
tovholder for. 
 
Asger kontakter Marina Hjørdie om hun vil udstille hendes kunst på møllen i efterårsferien. 
Til vores medlemmer vil vi gerne have en åben dialog med.- Vio kunne  sende status ud en gang 
imellem, og også gerne modtage input fra medlemmerne. 
 
Lis har fat i hjerteforeningen og vi står som nr. 1 til en hjertestarter på Fyret. 
 
Næste møde- uge 43 23/10 
 


