
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  RUB,	  tirsdag	  d.	  17/2-‐15.	  
	  
Tilstede:	  John,	  Lars,	  Lisbeth,	  Asger,	  Malene,	  Mogens,	  Troels	  og	  Trine.	  
Referent:	  Trine.	  
	  

1. Nyt	  fra	  arkivet	  (ved	  Lisbeth)	  
Jubilæum	  på	  fredag	  fra	  kl.	  13	  til	  17	  i	  Forsamlingshuset.	  Der	  har	  været	  en	  god	  
presseomtale	  (på	  trods	  af	  forkerte	  navne!),	  og	  der	  har	  været	  mange	  positive	  
tilbagemeldinger,	  så	  vi	  håber	  på	  mange	  besøgende!	  Arkivet	  ønsker	  sig	  et	  skilt	  (med	  
”Lokalhistorisk	  Arkiv”)	  ved	  klubhuset,	  hvilket	  Idrætsforeningen	  har	  givet	  tilladelse	  til.	  
	  

2. Nyt	  fra	  møllen	  (ved	  Asger)	  
Augustinusfonden	  har	  doneret	  50.000,-‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  har	  givet	  tilsagn	  om	  
74.000,-‐	  
Der	  er	  renoveringer	  for	  ca	  14.000,-‐	  i	  det	  kommende	  kvartal,	  og	  herudover	  skal	  
rundgangen	  renoveres,	  og	  det	  vides	  endnu	  ikke,	  hvad	  det	  vil	  koste.	  	  
	  

3. Økonomi	  
RUB	  har	  94	  medlemmer	  indtil	  videre.	  
Kassebeholdningen	  pr	  d.d.	  er	  119215,53,	  og	  Møllens	  indestående	  er	  godt	  og	  vel	  
48.000,-‐.	  
Vi	  har	  vundet	  Kalundborg	  Erhvervsrådspris	  på	  5000,-‐	  og	  desuden	  fået	  tildelt	  7000,-‐	  fra	  
Kalundborg	  Håndværkerforening.	  Bestyrelsen	  er	  enige	  om,	  at	  pengene	  skal	  gå	  til	  noget	  
konkret	  –	  fx	  et	  skilt	  ved	  Leca-‐grunden,	  som	  byder	  besøgende	  velkommen	  til	  Røsnæs	  og	  
naturrummet/Røsnæs	  Rundt.	  	  
	  

4. Status	  på	  Røsnæs	  Rundt	  
-‐Troels	  og	  Mogens	  har	  dialogmøde	  med	  fondene,	  borgmesteren	  og	  Spektrum-‐
arkitekterne	  på	  torsdag	  ang.	  fremdriften	  af	  projektet	  (møderne	  afholdes	  kvartalsvis)	  
	  -‐Opførelsen	  af	  naturrummet	  går	  planmæssigt:	  Det	  sidste	  støbearbejde	  er	  færdigt,	  og	  
tømmeren	  går	  i	  gang	  med	  trækonstruktionen	  tirsdag.	  Alt	  forventes	  færdigt	  til	  påske.	  
-‐	  Troels	  og	  Mogens	  har	  i	  forrige	  uge	  afholdt	  møde	  med	  arkitekterne	  om	  formidlingen	  –	  
der	  er	  indkommet	  tilbud	  fra	  tre	  firmaer	  i	  går	  (herudover	  skal	  lokalhistorien	  formidles,	  
og	  her	  er	  Charlotte	  og	  Trine	  i	  gang).	  Tilbuddene	  videresendes	  til	  alle,	  men	  vi	  mangler	  
viden	  om	  ”fagtermerne”	  for	  at	  kunne	  vurdere	  det.	  Vi	  vil	  gerne	  lave	  en	  prioriteret	  liste	  
over	  indholdet	  –	  det	  taler	  Malene	  og	  Trine	  sammen	  om.	  	  
-‐	  Ansøgningerne	  om	  de	  forskellige	  landmarks	  går	  godt:	  Vi	  har	  fået	  tilsagn	  til	  9	  ud	  af	  11.	  
	  

5. Byforskønnelse	  
Idé	  om	  besøg	  fra	  havekonsulent,	  som	  både	  kan	  komme	  med	  ideer	  til	  fællesområderne	  
(fx	  omkring	  Fruens	  træ)	  og	  til	  privates	  haver	  og	  huse.	  Mogens	  tager	  kontakt	  til	  en	  
havearkitekt.	  	  
Vi	  kunne	  også	  iværksætte	  en	  idékonkurrence	  for	  lokale,	  om	  hvordan	  vi	  tiltrækker	  flere	  
beboere.	  	  
	  

6. Fyret	  
-‐ sæson	  4	  begynder	  til	  påske	  



-‐ enkelte	  mindre	  renoveringer	  foretages	  inden	  opstart	  (er	  påbegyndt)	  
-‐ samme	  åbningstider	  som	  sidste	  år	  
-‐ Rotary	  har	  doneret	  en	  hjertestarter,	  som	  er	  opsat	  derude.	  
-‐ Troels	  klarer	  vagtplanen	  og	  Mogens	  og	  Asger	  tager	  sig	  af	  informationsaftenen.	  

	  
7. Sommerfest	  2015	  

Forslag	  om	  at	  arrangere	  en	  stor	  ”havefest”	  med	  de	  øvrige	  foreninger	  –	  først	  og	  
fremmest	  Idrætsforeningen.	  Festen	  skal	  have	  karakter	  af	  de	  gamle	  gadefester	  med	  
lege/boldspil/konkurrencer	  om	  eftermiddagen	  og	  mad	  og	  dans	  om	  aftenen.	  
Datoforslag:	  6.	  Eller	  13.	  juni.	  Vi	  inviterer	  Idrætsforeningen	  med	  til	  næste	  møde.	  
	  

8. Generalforsamling	  d.	  16/4	  
Forsamlingshuset	  er	  booket.	  Vi	  byder	  på	  sildemadder	  som	  sædvanligt,	  og	  vi	  skal	  huske	  
at	  gøre	  opmærksom	  på	  sommerfesten.	  
På	  valg	  i	  år	  er:	  Ane,	  Tom,	  Lars,	  Troels,	  Charlotte	  
	  

9. Vi	  har	  modtaget	  en	  udviklingspris	  fra	  De	  radikale	  i	  Kalundborg.	  
Der	  skal	  indkøbes	  gave	  til	  Arkivets	  jubilæum	  (Elin?)	  
Næste	  møde:	  7/4-‐15	  


