Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. november kl. 19.00 i
klubhuset.
Tilstede: Malene, Asger, Lars, Lis, Mogens, Troels og Trine
Afbud: Morten, John
1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Arkivernes dag d. 12/11 kl 13-16.
2. Nyt fra Ulstrup Mølle
Afbud fra Søren. Han har skrevet seneste nyt: Godt med besøgende i
efterårsferien, hvor de nye håndsigter kom i brug, så gæsterne kunne få lidt
nymalet mel med hjem.
Møllersvendene gør møllen vinterklar og mødes hver tirsdag fra 10-12, hvor
besøgende stadig er velkomne. Lørdag d. 5/11 tager 9 møllersvende på
besøg i Nr. Jernløse Mølle for at udveksle erfaringer og inspiration.
Der er indkøbt tømmer til reparation af galleriet siden sidst.
3. Nyt fra Havkajakafd.
Der er ca. 45 medlemmer nu. Afdelingen er ved at lukke ned for vinteren, og
de to sidste instruktionsgange er blevet aflyst pga. vejrliget. Vi har lagt
billetter ind på tider i svømmehallen til livreddertræning i løbet af vinteren.
4. Status på økonomi
Vi har nu 215 medlemmer, og foreningens indestående er på 323.000,- Af
dette beløb er 100.000 kr reserveret Røsnæs Rundt. Arkivets indestående er
8.700 kr., og møllens er godt 43.000,- Når de endelige afregninger er
foretaget kommer Fyrets overskud i år på over 100.000,5. Julefrokost 11. nov.
Der er solgt 70 billetter indtil videre. Lodder til lotteriet er afhentet, og der er
fuld gang i sponsorgaveaftalerne. Lis har bestilt drikkevarer. Fie og Line +
Laura og Clara står i baren og i køkkenet. Lars, Lis, Charlotte, Troels og Asger
(og gerne flere!) mødes torsdag kl 16 til borddækning.
6. 1. søndag i advent 27. nov.
Lis køber ind igen til æbleskiver og gløgg i møllerhuset. Lars og Troels tager
bålfade med, og Asger finder fakler. Troels tager kontakt til Niels Herløv og

hører om de vil spille til fællessangen. Vi går i fakkeltog forbi juletræet og
Brugsen og samles i kirken til gudstjeneste kl 16.30.
7. Orientering Røsnæs Rundt
Troels og Mogens har haft møde med fondene, arkitekterne og kommunen
d. 7/10, som alle var begejstrede for aktivitetshuset. A.P. Møllerfonden har
bedt os om at nedfælde hele processen til inspiration for andre, der
arbejder for lignende projekter.
Ang. Møbler i aktivitetshuset: Vi har fået foræret 30 stole og 6 barstole af
GUBI-design, hvad vi er fantastisk glade for. Vi er ved at indhente tilbud om
borde, puffer og kameraer til overvågning af huset. Umano har sendt et
tilbud om informationstavler til aktivitetshuset.
Troels fremsender forslag til retningslinjer for aktivitetshuset til bestyrelsens
medlemmer – vi gennemlæser dem alle inden næste møde og medbringer
kommentarer.
Vedr. hjemmesiden: Malene har holdt møde med Mette Dinesen
(foreningskonsulent) og Claus (webmaster) om sammenhængen mellem
vores hjemmeside og Røsnæs Rundt-hjemmesiden. De ønsker nye indlæg
inden d. 1/12, hvor de mødes igen. Husk ved billeder at navngive, så man
ikke er i tvivl om, hvor det er taget. Mobilhjemmesiden har problemer med
billederne – de skal være i samme størrelse.
8. Foreningskalender
Vi ønsker en kalender – måske en Outlook-løsning - hvor vi kan se, hvad de
øvrige foreninger herude laver, så vi ikke lægger arrangementer og møder
på tidspunkter, hvor andre har andre arrangementer. Det skal selvfølgelig
undersøges, om de andre foreninger ønsker det samme (gøres på næste
foreningsmøde). Trine undersøger, hvordan man laver kalendere, der er
linket sammen.
9. Markering af mærkedage
Bestyrelsen beslutter, at alle runde dage for bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og andre centrale hjælpere fejres med en erkendtlighed fra
bestyrelsens side.
10. Eventuelt
Bestyrelsen er enige om at hjælpe Friskolen på Røsnæs, og vi har allerede
støttet dem på erhvervsmessen. De har lånt et mindre beløb (godt 7000,-),

som tilbagebetales, når foreningen er ordentligt etableret. De har allerede
fået en del tilsagn om kommende opskrivning af børn.
Der har været en forespørgsel om, hvad man må afholde i aktivitetshuset.
Alle ikke-profitskabende forsamlinger er velkomne dernede – men huset kan
ikke reserveres, så man må altid regne med andre besøgende.
Vi har tidligere drøftet et gennemsyn af foreningens vedtægter – det gør vi i
starten af det nye år (inden generalforsamlingen).
11. Næste møde – samt dato for generalforsamling i 2017
Vi mødes næste gang d. 13/12 kl 18, hvor vi spiser en let julefrokost sammen.
Datoen for generalforsamlingen foreslået til d. 20/4 2017 kl 19.00 i
forsamlingshuset – fastlægges endeligt ved næste møde.

