Referat af bestyrelsesmøde i RUB, tirsdag d. 4/10-16 i klubhuset.
Til stede: Troels, Mogens, Asger, Lis, Lars, Charlotte, Morten, Lisbeth, Malene og Trine
Afbud: Ane, John, Søren
1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Arkivet har 6 personer, der er meget aktive for tiden, og de får meget materiale for tiden.
De er ved at indhente tilbud via Bo- og Vækstcentret til skilt på muren ved klubhuset, og
har desuden bidraget med to artikler til bogen om Julen i Kalundborg, der kan købes på
erhvervsmessen, og som arkivet også selv sælger.
Der er Arkivernes Dag d. 12/11 fra kl. 13-16.
2. Nyt fra Ulstrup Mølle
Møllersvendene er færdig med at male møllen udvendig – både beklædning og vinger.
Efterårsåbent søndage og tirsdag i efterårsferien.
Seas-NVE har doneret 10.000 kr til indkøb af valse, håndkværne mv., så børn og andre
interesserede kan male korn til mel i næste sæson.
Fremtidigt indkøb: Træ til brug for reparation af galleriet
3. Røsnæs Havkajak
Er stiftet siden sidst og ligger af praktiske årsager som en underafdeling af RUB på linje
med møllen og arkivet. Der er 38 medlemmer indtil videre, og der er 3 i styregruppen.
4. Økonomi
206 medlemmer pr. dags dato - højeste antal medlemmer nogensinde. Forslag om at
kunne betale via Betalingsservice.
Arkivets indestående er knap 9000,- , Møllens indestående er godt 39.000, og gælden til
møllerhuset er nedbragt til 81.000,-. RUB’s indestående er godt 300.000,-. Fyrets
bruttooverskud er pt på omkring 100.000,- hvilket er rekord, men forklares naturligvis med
de ekstra åbningsdage.
5. Julefrokost 11. november.
Lene fra forsamlingshuset har tilbudt at lave menuen til arrangementet.
Prisen pr. billet bliver igen fastsat til 250 kr., og RUB står for salg af øl og vand.
Malene lægger aktiviteten på Facebook og hjemmesiden.
Indsamling til gevinster til lotteriet fordelt mellem bestyrelsens medlemmer.
6. 1. søndag i advent 27. november
Det arrangerer vi ved næste møde. Vi regner med samme koncept som sidste år.
7. Orientering Røsnæs Rundt
Vi har holdt en meget vellykket indvielse af aktivitetshuset. Der er nogle fejl og mangler,
som er ved at blive udbedret (Mogens er tovholder på udbedringerne).
Kig Ud-punktet er færdigt, og Mademosen er påbegyndt.

8. Orientering fra foreningsmødet 27/9
Godt møde med generel god stemning. Det er godt, at foreningerne holder hinanden
opdaterede. Evaluering af sommerfesten – stor tilfredshed.
9. Foreningskalender
Nogle ting kolliderer – fx i aften hvor både RUB har møde og der er arrangement i
Forsamlingshuset. Malene undersøger mulighederne for en samlet kalender for alle
foreninger, så sammenfaldene mindskes.
10. Eventuelt
Røsnæs Skole – Kommunalbestyrelsen har varslet lukning af skolen pr. 1. august 2017.
Forældremøde i går aftes om skolens muligheder – herunder oprettelse af en
støtteforening til en eventuelt kommende friskole.
Paraplyen indbyder til foredrag af historiker Carsten Egø Nielsen om ”De nordiske lande
under 2. Verdenskrig” i Ubby Forsamlingshus d. 26/10 kl. 19.00.
Liv i Kalundborg: Forslag om ”Røsnæs Rundt i børnehøjde” i uge 42 (som tilbagevendende
begivenhed på Røsnæs). Pulje til initiativer fra Novo Nordisk, Novozymes og Statoil.
John har fundet en græstrimmer til 2800 kr. Bestyrelsen godkender købet.
Hvordan markerer vi mærkedage – diskuterer vi næste gang.
11. Næste møde
Torsdag d. 3. november kl 19.00 i klubhuset.

