
Referat af bestyrelsesmøde i RUB  

tirsdag den 13. december kl. 18.00 i klubhuset. 

 
1. Julefrokost 

 
2. Orientering fra Lokalhistorisk Arkiv 

God dag ved Arkivernes dag. De har fortsat åbent hver mandag ml. 14-16.  
Der er indkøbt et flot skilt til huset. 
 

3. Orientering fra Ulstrup Mølle 
Der er indkøbt tømmer til det videre arbejde. Møllen er udvendig gjort 
vinterklar. Havrevalsen er renoveret og funktionsdygtig. El-arbejde og 
renoveringen af kornrenseren går planmæssigt, og nogle af de store træer 
på grunden bliver fældet, når vejret tillader det.  
 

4. Orientering fra Røsnæs Havkajak 
Intet nyt.  
På mandag udmeldes datoer for træning i redninger i svømmehallen. 
Troels og Mogens holder møde med styregruppen i starten af det 
kommende år.  
 

5. Status på økonomi 
Møllens indestående er pr d.d. godt 30.000,-, arkivets er 6700,- og RUB’s 
indestående 300.000.- (heraf er de 100.000,- reserveret til Røsnæs Rundt). 
Årets julefrokost gav et overskud på 4100,-  
Overskuddet fra fyret er i år på godt 100.000, heraf er godt 27.000,- frivillige 
bidrag. 
Gælden til møllerhuset er nu nede på godt 72.000,-  
 

6. Evaluering på julefrokost og 1. søndag i advent. 
Fint fælles udbytte af samarbejdet med forsamlingshuset omkring 
julefrokosten. Begge begivenheder forløb godt med mange deltagere. 
Fælles samarbejde om juletræsfesten mv. tages op på foreningsmødet i 
januar.  
 

7.  Status Røsnæs Rundt 
Retningslinjer for brugen af aktivitetshuset er sat op.  



Vi skal have et fast punkt på dagsordenen ved vores møder om 
hjemmesiden, så vi sikrer, at alt relevant kommer ud. Malene er bindeled til 
Claus, som er vores administrator.  
Der er bestilt 5 borde (sammenklappelige) til aktivitetshuset.  
Informationsplancher er under udarbejdning. 
Saunaen nu åbent på bestemte tider af sparehensyn – tiderne udvides 
mellem jul og nytår. 
Vi har indhentet to forskellige forslag til låse/koder til sauna og bad, og det 
bliver nok også nødvendigt at låse ind til det ”pæne” rum.  

 

8. Deadline Røsnæsnyt 15. januar 
Troels skriver et indlæg om årets gang.  
 

9. Eventuelt  
Næste års sommerfest foreslås til d. 10. juni 2017 (datoen tages med til 
foreningsmødet i januar for endelig vedtagelse). 
Forslag om en havnefest fx d. 4. eller d. 5. august. 
Forslag om nytårsvandretur d. 8. januar, hvor vi starter og slutter en ca. 5 km 
tur ved naturrummet, hvor vi ønsker hinanden godt nytår med kransekage 
og lidt drikkelse.  
Oplevelsesguiden Kalundborg 2017: Vi køber en sides annonce (og får så en 
gratis side med). 
Bosætningsarbejdet: Skal vi søge om penge fra Udviklingspuljen til at 
udarbejde en plan for nye bosættelser herude? 
 

10. Næste møde 
Næste to møder fastlagt til d. 24/1 og 7/3.  
Januar-mødet skal blandt andet bruges til at brainstorme over muligheden 
for at udvide Naturskolen til ”Røsnæs Natur- og Kulturcenter” (på opfordring 
af Michel van der Linden).   
Vi skal også diskutere muligheden for at fungere som en paraplyorganisation 
for de øvrige foreninger, så vi kan bakke andre op i deres arbejde. En 
foreningskalender (Trines opgave at følge op på) kunne være et redskab til 
fælles opbakning. Desuden ønsker vi en form for manual for 
bestyrelsesarbejdet, så kommende interesserede ved, hvad der ligger af 
ansvar, opgaver og muligheder i arbejdet. Vi vil på de kommende møde 
afsætte tid til at formulere vores egne opfattelser af og ideer til ”det gode 
bestyrelsesarbejde”.  
 



	


