Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. august kl. 19.00

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak
Arkivet: Intet nyt siden sidst.
Møllen: Der har været meget fint med besøgende i løbet af sommeren. Søndag d.
13/8 er sidste søndagsåbent for sommeren. Drevet til havrevalsen har givet nogle
tekniske udfordringer, og der skal fremstilles nye ”trætænder”.
Røsnæs Havkajak: Der er nu 21 betalende medlemmer og stadig fin interesse. Der
har været en del ture i løbet af sommeren, men blæsten har desværre også
forhindret nogle ture.
2. Økonomioversigt fremlægges
RUB har 230 medlemmer pr d.d.
Arkivets indestående er knap 11.000,-, Møllens er på godt 30.000,- og Fyrets på godt
83.000,-. RUB´s samlede indestående er godt 350.000,- (inkl. fyrets indestående).
Sommerfesten har generet et mindre underskud på 115 kr.
3. Evaluering sommerfest
Der var knapt så mange gæster i år (91 mod 119 sidste år), men det var en rigtig
god fest med glade mennesker og god stemning. Vi tror, at festen har en positiv
betydning for fælleskabsfølelsen på Røsnæs.

4. Orientering Røsnæs Rundt
Mogens og Troels holder møde i næste uge med Spektrum i forhold til Vindekilde,
Krogebæk, Spidsen og Vågehøj, som skal være færdige ved udgangen af
oktober, hvis tilskuddene skal udnyttes.
Vandreruterne er gennemgået, og en del stolper er klar til opsætning.
Tilbage er 3 landmarks: Sønderstrand (hvor den endelige tilladelse er kommet),
Hybeshøj og Ågerup.
Der er indkøbt øl-, sodavands- og kaffeautomater til havnen, som snarest muligt
bliver taget i brug. Der kan betales med dankort, og Troels undersøger muligheden
af Mobile Pay-betaling.
Vi har søgt LAG-midler og kommunens udviklingspulje om tilskud til Kajakhotel og
møderum til sejlklubben.
5. Røsnæsnyt
Der er deadline 17. september. Trine forfatter et indlæg til næste udgave om det
første års brug af aktivitetshuset.

6. Opdatering af hjemmesider
Malene sørger for opdateringer vedr. hjemmesidens oplysninger (der mangler
kontaktpersoner til arkivet og møllen samt muligheden for at blive fyrpasser).
Opdateringerne på hjemmesiden for Røsnæs Rundt fungerer ikke optimalt, så vi
skal have afklaret, hvem der står for hvad. For fremtiden skal begge hjemmesider
være et fast punkt på dagsordenen til RUB’s møder.
7. Vedtægtsændringer i forbindelse med Røsnæs Havkajak under DGI
Vi har et almindeligt medlemskab af DGI indtil den kommende generalforsamling,
hvor vi får Havkajakkerne indskrevet i vores vedtægter.
8. Låneansøgning fra Røsnæs Friskole
Bestyrelsen for den kommende friskole har søgt om lån hos RUB på 20.000,- til
etablering af friskolen. Bestyrelsen er enig om at bevillige pengene.
9. Vandretur i september?
Flere har udtrykt ønske om en ny vandretur, og der er forslag om, at vi går en halv
Røsnæs Rundt (fra Naturrummet og ud til Fyret). Turen planlægges til enten d. 17.
eller 24. september.
10. Foreningsmøde
Der er møde for alle de lokale foreninger i klubhuset d. 14/9. Her vil vi evaluere
samarbejdet i forbindelse med sommerfesten.
11. Musik til julefrokost 17/11
Vi bestiller LG-duo igen i år.
12. Eventuelt
Der er ændrede regler for kystsikring. Det bør undersøges, hvis vi på sigt kan sikre
områdets kystlinje bedre.
Der er åbnet for ny pulje til ansøgning af cykelruter pr. oktober – vi presser på for at
kommunalbestyrelsen varetager vores interesse i en cykelsti til Røsnæs.

Priser for at bruge saunaen har været diskuteret med kommunen. Årskort 500,- og
dagskort 30,- og børn under 14 gratis adgang. Indtægterne tilfalder kommunen.
Rengøringshold af frivillige er ligeledes diskuteret som en mulighed - med RUB som
koordinator. Honorar for dette arbejde drøftes med kommunen.
Rengøringshold af frivillige er ligeledes diskuteret som en mulighed – her vil
honoraret være et års medlemskab.

Grene for tæt på kørebanen, og grene, der hænger ud over vejen, er et generelt
problem på ruten ud mod fyret. Formandsskabet drøfter problemet med
kommunen for at finde en løsning.

Det er et problem med misligholdte huse (både centralt beliggende i Ulstrup og
ved Nyby) Dette drøfter Mogens med Jesper Hanberg (Kalundborg kommune).
Cykler på havnen er oplagt for at gæstesejlere kan komme rundt i området –
Malene indkøber hos Spilopperne, og så finder vi ud af, hvem der maler dem.
13. Næste møde
Vi mødes til bestyrelsesmøde igen d. 14/9 kl 17.30 – altså inden foreningsmødet.

