
Bestyrelsesmøde	  tirsdag	  den	  20.	  januar	  2015	  kl.	  19.	  

Troels	  indkalder	  til	  et	  nyt	  bestyrelsesmøde	  i	  uge	  8	  og	  det	  bliver	  Tirsdag	  17/2	  kl.	  19	  –	  
HUSK	  AT	  KOMME	  

I	  dag	  fremmødte:	  Troels,	  Mogens,	  Asger,	  Lisbeth,	  Tom,	  Charlotte.	  

	  	  

	  	  

1.   Sjællands	  Vestkyst	  v/	  Lars	  Nielsen	  	  (19.00	  –	  20.00)	  
2.   Meget	  inspirerende	  og	  kom	  med	  mange	  gode	  ideer	  til	  vores	  forening,	  
samt	  hvordan	  de	  kunne	  støtte	  og	  hjælpe	  med	  at	  føre	  dem	  ud	  i	  livet.	  
Lars	  	  Nielsen	  sender	  slides	  til	  Troels.	  

	  	  

3.   Nyt	  fra	  Lokalhistorisk	  Arkiv	  ved	  Lisbeth	  

4.   25	  års	  jubilæum	  fredag	  20/2	  kl.	  13-‐16	  i	  forsamlingshuset-‐	  skolen	  laver	  en	  
udstilling	  og	  FDF	  om,hvordan	  det	  har	  været	  at	  være	  FDF	  igennem	  25	  år.	  De	  
andre	  arkiver	  er	  inviteret.	  Gratis	  kaffe	  og	  lagkage.	  

5.   Emnet	  er:	  ”Kunstmalere	  på	  Røsnæs	  igennem	  tiderne”	  

6.    Nyt	  fra	  ulstrup	  Mølle	  ved	  Asger	  

7.   Kværnene	  er	  kommet	  op.	  Lyset	  fungerer	  fint.	  Udluftning	  i	  murværket	  er	  
der	  kommet	  en	  fin	  løsning	  på.	  Træterrassen	  er	  ved	  at	  være	  mørnet,	  og	  det	  
laver	  Hans	  Arne.	  

Møllen	  starter	  igen	  3.	  maj	  

	  	  
8.    Status	  på	  økonomi.	  
Regnskabet	  som	  et	  kopi:	  	  RUB	  andel	  i	  år	  iflg.	  En	  nyvedtaget	  fordelingsnøgle	  
er	  betalt	  10.000kr.	  Røsnæs	  Nyt	  koster	  42.000	  kr	  for	  3	  blade.	  Røsnæs	  Nyt	  	  er	  
med	  i	  de	  tværfaglige	  	  foreningsmøder,	  der	  holdes	  	  2x	  pr	  år.	  

	  	  



	  	  
	  	  

	  	  

9.   Status	  Røsnæs	  Rundt:	  De	  næste	  14	  dage	  er	  kommer	  de	  i	  gang	  med	  
støbning	  af	  	  fundament	  og	  vægge.	  

10.              Byforskønnelse:	  -‐	  minus	  nyt.	  

11.              Røsnæs	  Fyr:	  

Fælles	  møde	  26/1	  og	  opstart	  	  skærtorsdag.	  

12.              Generalforsamling	  

16/4	  	  i	  Røsnæs	  Forsamlingshus	  Ane,	  Tom,	  Lars,	  Troels,	  Charlotte	  er	  på	  valg.	  

13.              Evt.	  

	  Tom	  fortæller	  at	  Betina	  kommer	  på	  fuld	  tid-‐	  på	  Vingården	  og	  den	  30/1	  skal	  hun	  
med	  til	  en	  messe	  i	  Herning	  	  for	  alle	  små	  erhverv.	  Har	  vi	  noget	  der	  skal	  med-‐	  Vi	  kan	  
trykke	  flere	  foldere	  til	  den	  dag.	  

2	  mill	  fra	  Nordeafonden	  til	  formidling.	  

6.700	  kr	  fra	  Landsbyfonden	  til	  turistbrochure-‐	  trykke	  flere.TROELS	  

Refsnæsgården	  –	  kostalden.	  Hvad	  kan	  vi	  med	  den?	  Finde	  ideer,	  så	  den	  ikke	  bliver	  
revet	  ned.	  I	  drejebogen	  2010	  skrev	  vi	  et	  oplæg	  til,	  hvad	  den	  kunne	  bruges	  til	  i	  
fremtiden.	  

	  	  

1.   Troels	  indkalder	  til	  et	  formidlingsmøde	  den	  	  27/1	  eller	  29/1	  og	  i	  den	  gruppe	  
kunne	  være	  Troels,	  Trine,	  Mogens,	  Charlotte	  


