
Røsnæs Udvikling & Beboerforening 
Bestyrelsesmøde i RUB onsdag den 12. februar 2014 kl. 19.00  

Tilstede : Troels , Mogens , Asger, Karsten , Lars og Lis. 
 
Dagsorden 
1.Nyt fra lokalhistorisk Arkiv. 
2. Nyt fra Ulstrup Mølle. 
3. Status på økonomi. 
4. Status på Røsnæs Rundt projektet. 
5. Byforskønnelse. 
6. Rock på spidsen 2014 orientering. 
7. Røsnæs fyr. 
8. Hjemmeside. 
9. Kommende arrangementer. 
10. Eventuelt. 
11. Næste møde. 
 
Punkt 1.  Ikke noget nyt fra arkivet. 
 
Punkt 2. Karsten fortalte at Paw har lovet at huset bliver afleveret færdig den 15. marts. 
Der mangler tilslutning af kloark, Claus kommer på mandag og ordner det. 
Der bliver en extra regning på godkendelse af handicap toilet på 3600 kr.+ moms. 
Der skal aflægges regnskab til Trine den 1. April. Elin og Karsten er i gang. 
Karsten går ned til Rolf med en varekurv fra RUB. 
 
Punkt 3.Økonomi gennemgået. 
 
Punkt 4. Vi har fået 2,8 mill. Fra lokal og anlægsfonden. 
Troels takkede Mogens for det store arbejde han ligger i at holde trådene sammen ( 
kommunen, fonder , arkitekter o.s.v ). Der er en god dialog til kommunen  (Jane Hall). Der 
er en stor udfordring med at få de nødvendige tilladelser på plads. 
 
Punkt 5. Man skal finde ud af hvem der skal holde den gamle spejder grund. 
 
Punkt 6. Troels fortalte at musik programmet er på plads og man er i gang med at finde 
sponsorer. Tom er begyndt at sælge billetter. 
 
Punkt 7. Røsnæs fyr åbner den 30.marts. Der bliver afholdt to informations dage på fyret 
for nye og gamle fyrpassere. Det bliver den 4. og 11. april kl. 16.00. 
 
Punkt.8. 1. søndag i advent skal fjernes fra hjemmesiden. Åbnings tider på fyret skal 
lægges ind. 
Referatet bliver lagt på hjemmesiden efter 8 dage, så rettelser skal være mig i hænde 
inden 6 dage 
 
Næste møde onsdag den 9. april kl. 19.00 i klubhuset.	  


