
Referat af bestyrelsesmøde den 14. december kl. 18.00. 

 
1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak 

Møllen: Intet nyt. 
Jørn fra arkivet: Vi har overtaget tre arkivskabe fra Raklev og er i gang med en større 
omrokering af hylder og skabe i rummet i klubhuset. Herudover har vi fået et lille 
område ovre i omklædningsrummet. Der er foretaget indkøb af ny computer, da den 
bærbare brød sammen. Salget af Arkivernes Jul 2017 fortsætter fra Brugsen og fra 
Vingården. 
Havkajak: Ved årsmødet trak tre medlemmer sig fra styregruppen, og tre nye kom ind 
(se referat fra sidste møde). I vintersæsonen er der planlagt 5 træningsgange i 
Kalundborg Svømmehal. Pt er der 22 betalende medlemmer, hvoraf 8 har opnået 
EPP2-certifikat. Ambitionen for 2018 er 30-35 betalende medlemmer, og der vil blive 
tilbudt særlige begynderforløb og ”prøvedage”, og som noget nyt vil man også 
kunne prøve SUP. 
Kommentar fra Mogens: Folmer fra Havnsø vil gerne hjælpe til også i 2018. 
 

2. Økonomioversigt til orientering 
Arkivets indestående: 24.700,- 
Møllens indestående: 31.900,- 
Havkajaks indestående:6.200,- 
Fyrets omsætning har været på 170.000 – herudover er der givet frivillige bidrag på 
24.000,- I alt blev årets overskud knap 109.000,- og regnskabet er afsluttet og 
revideret. 
RUB’s indestående: 321.000,-  
 

3. Evaluering på julefrokost og 1. søndag i advent 
Julefrokosten var en succes pga. mange mennesker, god mad og fin musik. Flere 
synes, festen var for kort – vi bør starte tidligere næste år (fx kl 17.00 åbner baren og 
festen starter kl 17.30). Vi skal have flere hjælpere i køkkenet næste år: 2 i køkkenet + 2 
i baren.  
1. søndag i advent: Vi bør samarbejde med Brugsen (hvis de er interesserede), fordi 
det er for meget med to arrangementer på to weekender. Der kommer ikke 
børnefamilier nok. Alternativt forslag er at starte tidligere med kirke, og så gå i 
forsamlingshuset, så arrangementet er færdig senest kl 17.30.   
 

4.  Status Røsnæs Rundt 
3 landmarks er nu helt færdige: Vindekilde, Vågehøj og Spidsen.  



Kajakhotellet har fået tilsagn om støtte via LAG-midler, og diverse fonde er nu ansøgt 
for yderligere midler til hotellet. I løbet af foråret håber vi at have en plan over hele 
finansieringen af huset.  
Tilsagn fra Bendt O. Jørgensens fond på 100.000 kr. 
 

5. Sommer-og Havnefest 2018 
Sommerfesten afholdes lørdag d. 2. juni 2018 (foreløbigt udvalg Jette, Heidi, Lis og 
Inge), og havnefesten er fastlagt til lørdag d. 4. august 2018 (Morten, Ole og Kim er 
indtil videre tovholdere – og John og Mogens fra RUB). 
 

6. Deadline Røsnæsnyt 14. januar 
Malene skriver lidt om julefrokosten, og kort om årets gang i øvrigt.  
 

7. Nytårsvandring 7. januar? 
Bestyrelsen bakker op om tiltaget igen i 2018. Vi mødes kl 10, og efter gåturen slutter vi 
af med champagne 
 

8. Eventuelt  
Der er kommet nye låse på skabene i projektrummet i aktivitetshuset. 
 
Saunaen har drillet igen – det er åbenbart afhængigt af vinden. Der er bestilt 
reparatør. Der er solgt 76 årskort og 230 dagsbilletter (i alt 45.800 kr., ret flot trods viden 
om gratister). Charlotte sender nytårshilsen til brugerne med påmindelse om at koden 
er personlig. 
 
D. 10. januar kl 16 er der inviteret til møde på kommunen om en foreningskalender 
”Min landsby”.  
 
Kommunen har desværre fået afslag fra statens pulje til cykelstier. 
 
Diskussion af vores status som apolitisk forening. Vi skal passe på ikke at blive et politisk 
projekt, selv om flere bestyrelsesmedlemmer har tætte relationer til 
kommunalbestyrelsen. I uddelt valgmateriale tog andre æren for gennemførelsen af 
Projekt Røsnæs Rundt.  
 

9. Næste møde 
Vi mødes igen d. 25. januar 2018 kl 19.  

 


