Referat af bestyrelsesmøde i RUB d. 6. juni 2017 kl. 19 i klubhuset
1. Kort orientering fra arkivet, møllen og havkajak
Arkivet forbereder udstilling til sommerfesten. Fredag foregår det i teltet og lørdag i
klubhuset.
Der har været fint med planlagte besøg i Møllen – senest i dag. Der dukker stadig opgaver
op, som varetages løbende. Møllen er åben og kører d. 13., når Dronningen kommer.
Havkajak har været på vandet ca. 3 gange siden sidst. Der er 19 betalende medlemmer
indtil videre.
2. Økonomi
Foreningen har 210 medlemmer pr. d.d.
RUB’s indestående er på 355.000 kr., Arkivets godt 12.000,-, Møllens er godt 38.000,-,
Fyrets godt 52.000,- og Havkajak godt 14.000 kr.
3. Sommerfest d. 10. juni
45 billetter er solgt indtil videre – vi håber på at nå op på 60-75 stk.
Asger og Mogens sørger for fadølsmaskine og slush ice-maskine. Lars, John og Morten
henter borde-bænke-sæt, og det hele er klart til fredag kl 16, hvor idrætsforeningen holder
jubilæum (ml 16 og 19).
Bestyrelsen er back up som barvagter om aftenen, og Lis har sørget for indkøb af vin.
Oprydning om søndagen kl 9.00. John sørger for morgenbrød.
4. Planlægning af Skt. Hans
Arrangementet blev i store træk aftalt på sidst møde. Vi gør bålet ca. halvt så stort som
sidste år og overholder selvfølgelig vejledende bestemmelser for bålafbrænding.
5. Orientering Røsnæs Rundt
Mogens og Troels har haft møde med Joan og Sofie for tre uger siden for at afklare
ansøgninger og tilladelser til landmarksene på Vindekilde, Vågehøj og Krogebæk. Vi regner
stadig med at kunne lave dem i indeværende år.
Badebroen ved Sønderstrand er blevet endelig godkendt og laves næste år.
På havnen er fiskeskurene ved at være færdige, og d. 9. juni bliver alle skilte sat op.
6. Havkajakhotel og andre lokaler på Røsnæs Havn
Vi fik afslag på LAG-midler i første runde, da vi allerede havde fået tilskud til
undervisningsrum i Naturrummet, men Troels undersøger nu muligheden for at søge
150.000 udelukkende til kajakhotel både via LAG og Kalundborg Udviklingspulje.
7. Røsnæs Fyr
Bemandingen i maj har været mere besværlig end sædvanligt at få klaret, så vi opfordres
igen til alle at tage en vagt i ny og næ – og at opfordre vores netværk til at deltage.

8. Program for Dronningebesøg
Dronningen besøger Naturrummet kl 14.45, og derefter Fyret (kl 15.20), hvor Bo- og
Vækstcenteret er værter. Kl 16 besøger hun Nyby Havn, hvor Mogens er vært. Peter og
Allan maler flagstængerne til en flagallé, og Troels har flagene. Elin har indkøbt ekstra
stofflag til Ulstrup, Bjørnstrup og Nyby. Kl. 16.30 er arrangementet slut.
9. Forsikringsforhold
Punkt genoptaget fra sidste møde. Troels har gennemgået vores policer: Møllen har fuld
arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
Normalt er frivilligt arbejde i foreninger ikke pålagt ansvarsforsikring, men vi bør overveje
en erhvervsansvarsforsikring, som dækker vores hjælpere og gæster ved de forskellige
arrangementer, vi varetager. Troels undersøger prisen på dette, men også hvilke vilkår vi
allerede er underlagt ved at være medlem af DGI (hvad vi er pga. Røsnæs Havkajak).
10. Forslag til bestyrelsesmanual/vedtægtsændringer
Udsendt forslag til ny manual og vedtægtsændringer forelagt bestyrelsen. Arbejdsgruppen
arbejder videre med materialet.
11. Dato for julefrokost
Julefrokosten 2017 er fastlagt til d. 17. november.
12. Eventuelt
Morten orienterede kort om stiftende generalforsamling i støtteforeningen for Friskolen på
Røsnæs. Vi støtter opstarten i det omfang, vi kan.
Der er en fejl i adresserne på Røsnæs Rundts hjemmeside, som Malene retter, og Troels
sørger for, at der kommer invitation til Skt. Hans på foreningens egen hjemmeside.
Vi arrangerer vandretur næste gang i løbet af september.
Forslag om en øl- og sodavandsautomat på havnen – vi vil gerne forsøge med en 3måneders prøveperiode.
13. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde aftalt til d. 10. august.

