
Referat af bestyrelsesmøde i RUB torsdag den 26. oktober kl. 19.00 

 

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak 
Intet nyt fra arkivet. 
Møllen er ved at blive gjort vinterklar (sejl m.m. demonteres). Akslerne på 
kværnloftet giver stadig udfordringer. 
Havkajakkerne holdt årsmøde i lørdags med 14 deltagere, hvor Carl Trock 
berettede om årets begivenheder. 3 medlemmer har fået EPP2-kursus i år. 
De fortsætter træningen i Kalundborg Hallerne i vinterhalvåret. 
Styregruppen består nu af Carl Trock, Christian Ildor, Niels Meldgaard og 
Marianne Møller.  

 
2. Økonomioversigt fremlægges 

Arkivets indestående er pr. d.d. 10.700,- 
Møllens indestående er 19.000,- 
Røsnæs Havkajaks indestående er 7800,- 
RUB’s indestående er 350.000,- og gælden til møllehuset nu nede på 29.000,-
Der er solgt for godt 5000,- i automaten i aktivitetshuset fra opsætningen og 
indtil nu. Desværre har der været et indbrud, og reparationen efter dette løb 
op i 2000,-. 

3. Røsnæs Fyr sæsonen 2017 
Det tegner til at have været en rigtig god sæson på trods af vejret, men 
regnskabet er endnu ikke endeligt.  
Diskussion om mulighederne for at åbne cafeen i december-måned for at 
sælge æbleskiver m.m. Bestyrelsen er enige om, at det bliver for stor en 
opgave for os, så det bliver ikke i år. Vi diskuterer ideen igen ved forårets 
planlægningsmøde med Skov- og Naturstyrelsen. 

4. Planlægning af julefrokost 17. november 
Pt. solgt 25 billetter i Brugsen og flere bestyrelsesmedlemmer har solgt 
mange, men der er stadig billetter til salg. Musik og mad er bestilt. 
Borddækning foregår fra kl 9 fredag formiddag v/Mogens, Troels, Lis og 
måske Asger. Lis låner duge og bestiller vin, øl og snaps m.m. i Brugsen. 
Kreativt værksted pynter op på buffeten. Ane står for sange, og Troels 
sender liste ud om henvendelser til virksomhederne ang. amerikansk Lotteri.  

 
5. Planlægning af 1. søndag i advent d. 3. dec. 

Vi skal melde program ud midt i november. Vi starter kl 16 ved træet med 
sang og juletræstænding. Herefter er der julekalendere i Brugsen, og 
derefter går vi i kirke (kl 16.30). Ruten markeres med udendørsblus langs 
vejen. Kl 17.15-18.15 er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset. Charlotte 



kontakter menighedsrådet, Mogens kontakter Ernest, og Troels kontakter 
Herløv og Forsamlingshuset. Lis indkøber gløgg, æbleskiver, kaffe og kakao.  

 
6. Orientering Røsnæs Rundt 

Etableringen ved 3 landmarks er i fuld gang: Vindekilde (næsten færdig), 
Vågehøj (påbegyndt i dag) og Spidsen bliver lavet inden for de næste 14 
dage. Krogebæk kommer i gang inden årsskiftet.  
Der er søgt penge sammen med kommunen ved Friluftsrådet til etableringen 
af hus til kajakker på havnen – der forventes svar i løbet af december. Vi har 
fået tilsagn om 150.000 kr via LAG-midler. 

 
7. Orientering fra foreningsmødet 

Mødet forløb godt. Sommerfesten blev evalueret, og der var enighed om at 
lave et maritimt arrangement i løbet af august 2018. 

 
8. Brainstormningsmøde 7. november med henblik på næste ås sommer- og 

maritimt arrangement på Røsnæs Havn  
Alle bestyrelsesmedlemmer i RUB opfordres til at dukke op og give inputs til et 
arrangement, der favner så mange som muligt.  

 
9. Foreningskalender 

Troels har fået kontakt til en kvinde, Rikke, der har lavet en 
foreningskalender-app i Fjaltring. Troels forsøger at få arrangeret, at hun 
kommer og præsenterer ideen ved et bestyrelsesmøde.  

10. Evt. 
Hjemmesiden for Røsnæs Rundt bør ajourføres ca. 8 gange om året, og 
Mette Dinesen vil gerne stå for det. Mogens og Troels finder en løsning i 
samarbejde med kommunen.  
 
Vi har modtaget tilbud fra Morten Lindhardt om at indgå i en arbejdsgruppe, 
der sørger for nogle musikarrangementer på Havnen. Bestyrelsen er meget 
positivt indstillet over for ideen.  
 
Generalforsamling 2018 fastlagt til d. 19. april.  

11. Næste møde 
Vi mødes kl 18 torsdag d. 14/12 til et kort møde og spiser herefter en let 
anretning, hvor repræsentanterne fra Arkivet, Møllen og Havkajak 
selvfølgelig også er velkomne.   

 

	


