
Referat	  -‐	  bestyrelsesmøde	  den	  13.8.	  
Afbud:	  Trine,	  Hans,	  Charlotte	  
	  

1. Intet	  nyt	  fra	  lokalhistorisk	  arkiv.	  
	  

2. Ikke	  så	  mange	  besøgende	  –	  ca.	  300.	  Indtægterne	  er	  dog	  større	  end	  sidste	  år.	  Tidligere	  
har	  der	  været	  selvskaber	  bl.a.	  organiseret	  af	  turistkontoret,	  men	  det	  har	  der	  ikke	  været	  
i	  år.	  Kontoret	  har	  ikke	  været	  opdateret	  med	  åbningstider	  anno	  2014.	  Dette	  bliver	  ret-‐
tet.	  Vejret	  har	  muligvis	  også	  en	  indflydelse	  på	  antal	  besøgende.	  	  
Forslag	  om	  et	  årligt	  møde	  med	  turistkontoret	  i	  februar/marts	  måned	  i	  forhold	  til	  PR	  og	  
information	  omkring	  møllen	  såvel	  som	  andre	  attraktioner.	  
Møllerbyggeren	  kommer	  til	  september.	  Ideer	  om	  at	  skabe	  et	  system/arbejdsskema,	  
som	  skal	  skabe	  overblik	  over	  arbejdsopgaver,	  hvornår	  de	  udføres	  og	  af	  hvem.	  Skiltet	  er	  
tegnet	  og	  vil	  være	  klar	  til	  næste	  år.	  
Der	  er	  en	  ansøgning	  i	  amtet	  på	  90.000	  kr.	  ,	  som	  der	  er	  endnu	  ikke	  kommet	  svar.	  
	  

3. Rekord	  høj	  medlemsantal	  på	  173,	  hvilket	  forpligter.	  Vi	  vil	  fremskaffe	  mailadresser	  på	  
alle,	  så	  vi	  kan	  informere	  de	  mange	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  med	  flere	  mødes	  hos	  Tom	  
den	  19.8.	  kl.	  19:00,	  med	  eneste	  program	  at	  etablere	  en	  mailliste	  på	  medlemmerne.	  	  	  
	  
Indestående	  på	  de	  forskellige	  konti	  gennemgås	  uden	  yderligere	  kommentar.	  	  
	  	  

4. Hyppig	  mødeaktivitet	  gennem	  sommeren	  omkring	  Projekt	  Røsnæs	  Rundt.	  Siden	  sidste	  
møde	  har	  der,	  efter	  at	  kommunen	  i	  henhold	  til	  reglerne	  har	  orienteret	  om	  projektet,	  
været	  gennemført	  en	  underskriftindsamling	  mod	  projektet.	  Udvalgte	  medlemmer	  af	  
bestyrelsen	  har	  behandlet	  denne	  modstand/bekymring	  via	  møde,	  hvor	  der	  var	  en	  for-‐
holdsvis	  fornuftig	  dialog.	  Primær	  bekymring	  centrerer	  sig	  omkring	  eventuelle	  trafikale	  
problemer.	  	  
Landzonetilladelsen	  er	  sendt	  til	  høring,	  som	  er	  at	  finde	  på	  kommunens	  hjemmeside.	  I	  
denne	  beskrivelse	  er	  klagerne	  endvidere	  beskrevet.	  Den	  kommunale	  opbakning	  har	  
været	  vigtig	  i	  denne	  fase.	  	  
Der	  er	  planlagt	  ugentlige	  møder	  med	  Jane	  Hald	  og	  Kim.	  Nogle	  landsmarks	  kræver	  
landzonetilladelse	  –	  andre	  gør	  ikke	  og	  forskellige	  foreninger,	  udvalg	  og	  styrelser	  pro-‐
blematiserer	  udvalgte	  landsmarks.	  Der	  er	  derfor	  kontinuerelig	  dialog	  omkring	  7	  
landsmarks.	  Der	  er	  møde	  i	  naturfredningsforeningen	  den	  9.9.	  Der	  er	  licitation	  på	  pro-‐
jektet	  mandag	  den	  18.8.	  	  
Event	  ved	  første	  spadestik	  og	  evt.	  lave	  pølser	  og	  øl,	  hvilket	  kan	  understøtte	  medejer-‐
skabet	  og	  øge	  informationsniveauet.	  	  	  
	  

5. Der	  har	  været	  en	  del	  grupper	  og	  general	  høj	  aktivitet	  på	  fyret	  året	  igennem	  og	  det	  har	  
genereret	  et	  godt	  overskud.	  Der	  er	  afholdt	  evaluering	  og	  forberedelserne	  til	  næste	  år	  
er	  i	  gang,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  forbedringer,	  reparationer	  samt	  muligheden	  for	  at	  mod-‐
tage	  en	  hjertestarter	  2015.	  Naturstyrelsens	  hjemmeside	  informerer	  ikke	  tydeligt	  om	  
fyrets	  hjemmeside.	  Det	  er	  stadig	  problematik,	  at	  bunkeren	  ikke	  altid	  er	  åben	  i	  fyrets	  
åbningstid.	  Er	  dette	  tilfældet,	  kan	  man	  eventuelt	  ringe	  til	  Ebbe.	  Hans	  nummer	  står	  i	  ca-‐
féen.	  	  



Den	  21.8.	  kl.	  16	  –	  18	  er	  der	  sommerarrangement	  på	  fyret.	  Interesserede/deltagere	  må	  
meget	  gerne	  tilmelde	  sig	  til	  Troels	  pr.	  mail	  senest	  mandag	  den	  18.8.	  	  	  	  	  	  	  

	  
6. Beskæring	  af	  grene	  mod	  offentlig	  vej,	  hvilket	  de	  aktuelle	  lodsejere	  er	  ansvarlige	  for,	  er	  

stadig	  ikke	  tilfredsstillende	  udført.	  	  
	  

7. Rock	  på	  Spidsen	  har	  givet	  et	  lille	  overskud.	  Dette	  overskud	  og	  den	  begrænset	  opbak-‐
ning	  holdt	  op	  imod	  den	  økonomiske	  risiko	  vi,	  som	  forening,	  løber,	  giver	  ikke	  anledning	  
til	  at	  fortsætte	  med	  projektet.	  Det	  er	  besluttet,	  at	  konceptet	  kører	  videre	  i	  en	  anden	  
form	  –	  eksempelvis	  som	  en	  sommerfest.	  	  
	  	  

8. Malene	  skriver	  en	  artikel	  til	  Røsnæs	  Nyt	  omkring	  Rock	  på	  Spidsen,	  Troels	  skriver	  en	  
om	  Projekt	  Røsnæs	  Rundt	  og	  Asger	  skriver	  om	  Møllen.	  Der	  er	  er	  deadline	  den	  14.9.	  

	  
9. Troels	  har	  undersøgt	  forskellige	  musiske	  muligheder	  til	  julefrokost	  fredag	  den	  7.11.	  kl.	  

18:30.	  Troels	  tager	  kontakt	  med	  Ole.	  Ane,	  Lars,	  Asger,	  Mogens	  og	  Malene	  dækker	  borde	  
og	  pynter.	  Lis	  undersøger	  forskellige	  muligheder	  ift.	  mad.	  	  	  	  

	  
10. Evt.	  -‐	  Fokus	  på	  muligheden	  for	  at	  leje	  hegn	  og	  andre	  materialer	  ud.	  

	  
11. Borgermøde	  omkring	  igangsættelse	  af	  Projekt	  Røsnæs	  Rundt,	  julefrokost	  	  torsdag	  den	  

4.9.	  kl.	  19:00	  på	  Vingården	  hos	  Tom.	  Malene	  laver	  en	  kort	  annonce	  i	  A5	  til	  Brugsen	  og	  
sender	  til	  Elin.	  Skal	  annonceres	  i	  avisen	  den	  26.8.,	  hvilket	  Troels	  står	  for.	  	  

	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  planlægges	  i	  første	  omgang	  til	  den	  16.9.	  kl.	  19:00,	  men	  kan	  
flyttes	  afhængigt	  af	  udviklingen	  i	  Projekt	  Røsnæs	  Rundt.	  
	  
	  
	  	  
	  

	  
	  

	  
	  


