Referat af bestyrelsesmøde i RUB tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19
1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen
- Formand: Troels Birk Kristoffersen
- Næstformand: Mogens Anholm
- Kasserer: Elin Anholm
- Sekretær: Trine Fogh Lauridsen
- Kontaktperson til Ulstrup Mølle: Søren Nøhr
- Kontaktperson til Røsnæs Lokalarkiv: Lisbeth Jensen
- Kontaktperson til Røsnæs Havkajak: Carl Trock
- Byforskønnelse: Lars Olsen
2. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Intet nyt. Vi vil høre arkivet, om de vil kunne finde noget af historisk interesse om de
områder, som nu bliver udlagt til nye bosætningsområder.
3. Nyt fra møllen
Restaurering og vedligehold pågår som planlagt, og der er sæsonåbning d. 7. maj.
Kornrenseren bliver formodentlig sat op i løbet af maj. 2 møllersvende har været på
erfaringsudvekslingsmøde på Herluflille Mølle sidste søndag med møllersvende fra hele
Sjælland.
4. Nyt fra Røsnæs Havkajak
Sæsonåbning lørdag d. 13. maj kl 10. Nyheder står på foreningens Facebook-side.
Bestyrelsen blev orienteret om, drøftede og vedtog kajakklubbens vedtægter.
Styreklubben består af Carl Trock, John Anholm, Tanja True og Bodil Odsbjerg.
5. Status på økonomi
Medlemsantal pr d.d. 201, som i alt har indbetalt 35.400 i kontingent.
Arkivets indestående: 12.200,Møllens indestående: 54.400,RUB’s indestående 286.000,- og udlæg for 28.000,- til Liv i Kalundborg.
Fyrets omsætning pr d.d. udgør 21.400,Sommerfestkontoens indestående er 11.500,Havkajakklubben har 13.500,6. Orientering Røsnæs Rundt
Landmarket ved Spidsen er næste punkt i vores plan – det bliver lavet inden sommerferien.
Herefter Vindekilde og Vågehøj, som opføres i efteråret. Ved havnen søger vi penge til et
havkajakhotel via LAG-midler (ansøgningsrunde i august).
7. Røsnæs Nyt
Deadline 21. maj. Trine skriver et indlæg om ”Forår på Røsnæs”: Mølleåbning +
Havkajakkerne + faciliteterne ved Aktivitetshuset + vandretur d. 20/5. Troels skriver et
indlæg om Dronningens besøg d. 13. juni.

8. Sommerfest 10. juni
RSGI låner teltet fra kl. 16 til 18, fordi foreningen har 150-års jubilæum. Der bliver i øvrigt
nogenlunde samme program som de tidligere år med morgenmad i Brugsen, tennis,
lokalarkiv, petangue, sort sild, fdf’ere, fodbold m.m.
9. Skt. Hans 23. juni
Der er samlet brænde til bålet, som Lars fragter til Sønderstrand. Vi vil gerne låne grill +
borde-bænkesæt af Vingården (Lars spørger) og pavillon fra Lars og Lis. Lis køber øl, vand,
vin og slik. Forslag om snobrødsbagning: Lis laver dej, og Troels sørger for bålfad og pinde.
Skolen (Charlotte) sørger for en heks.
9a. Mulighed for en støtteforening
29. maj er der stiftende generalforsamling til friskolen, og her vil der også blive oprettet
en støtteforening (skolekreds).
10. Eventuelt
Forslag om vi undersøger vores forsikringsforhold ved de forskellige arrangementer. Det
tages op ved næste møde.
Udførligt program for Dronningens besøg ved næste møde
Småændringer af foreningens vedtægter og forslag til en bestyrelsesmanual (inkl. årshjul)
er igangsat af en mindre arbejdsgruppe (Malene, Mogens, Troels og Trine). Forslag til
ændringer forelægges bestyrelsen løbende og skal vedtages på næste generalforsamling.
Husk at møde op til årsmøde i brugsforeningen d. 7/5.
11. Næste møde
Planlagt til 6/6.

