Referat af bestyrelsesmøde i RUB d. 14. september kl. 17.30
1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak
Intet nyt fra arkivet.
Røsnæs Havkajak afholder årsmøde d. 22/10 kl 10 i aktivitetshuset. Foreningen
satser på, at så mange som muligt får certifikat til at ro (og kajakkerne må ikke lejes
ud til brugere uden certifikat).
Møllersvendene møder stadig talstærkt op hver tirsdag, og de er gået i gang med
udbedringerne på kværnloftet, hvor to aksler skal repareres. Når dette arbejde er
færdigt, går de i gang med at lave kraftoverførsel til kornrenseren, sigte m.m.
2. Økonomioversigt fremlægges
Medlemstallet er rekordstort med 232.
Arkivets indestående er på 10.900,-, møllens er på 23.300,- og Havkajak har 12.700,-.
RUB’s indestående i Dragsholm Sparekasse er 347.000,- (heraf 100.000,- reserveret
Projekt Røsnæs Rundt). Fyrets indtjening er på 107.000,- (er medregnet i RUB’s
samlede indestående).
Automaterne, der blev opstillet i Aktivitetshuset for en måned siden, har indtil videre
haft en omsætning på 2000,-.
Gælden til møllehuset er nu nedbragt til godt 37.000,-.
3. Julefrokost 17. november
Musikken er bestilt, og vi har tilsagn fra Lene mht. madlavning. Oversigt over
menuen skal hænges op i Brugsen, så den kan friste og så mange som muligt køber
billet. Joakim skriver et indlæg til Røsnæs Nyt, så unge opfordres til at deltage.
Billetsalget starter 14 dage før (men plakat sættes op 4 uger før).
4. 1. søndag i advent
Forslag og diskussion om at slå vores arrangement sammen med Brugsen
juletræsfest, så vi starter i kirken og slutter i Forsamlingshuset. Vi undersøger, hvad de
øvrige foreninger synes.
5. Orientering Røsnæs Rundt
Tegninger på Vågehøj, Spidsen og Vindekilde er færdige, og der er givet tilbud på
det, på ca. 200.000,- for alle tre landmarks.
Baderum + sauna er svære at holde på grund af kalk i vandet. Der er indkøbt og
opsat et afkalkerapparat for 26.000,-.
Stolper indkøbt og ligger nu til tørre, så de bliver klar til foråret, hvor de skal bruges til
at markere vandreruterne.
Umano skal lave fakta-arkene til de nye landmarks – det kommer også på
hjemmesiden til Røsnæs Rundt.

Sofie og Joans tegninger til et havkajakhus/klubhus på havnen er også færdige, og
midler til dette arbejde søgt via LAG. D. 26/9-17 offentliggøres det, hvordan
midlerne fordeles.
6. Røsnæsnyt
Trine har sendt artikel afsted om aktivitetshuset, og Troels har skrevet et mindre
indlæg. Hvis andre har indlæg, så skal det sendes til Hanne inden d. 17/9.
7. Foreningskalender
Vi vil stadig arbejde på en elektronisk kalender, som alle lokale foreninger kan
redigere i, så vi ikke planlægger arrangementer samtidigt.
8. Eventuelt
Forslag om at vi sætter cigaretskodskasser op ved Fyret, så vi holder området
pænt, og vi skal have indkøbt førstehjælpskasser. Desuden forslag om at vi skal
søge spiritusbevilling, så man også kan købe en øl eller et glas vin derude. Vi vil
tage emnet op igen på et senere møde.
Der er mørkt på havnen (på molerne) og i indsejlingen, så gæster ikke kan finde
rundt. Der er sat spot op på fiskerhusene, men det er muligvis ikke nok – vi
undersøger det, men belysningen på havnen er ikke RUB’s regi (men vi kan
selvfølgelig presse på for handling).
Husk der er vandretur på 11 km. næste søndag fra Naturrummet og ud til Spidsen.
9. Næste møde
Vi mødes til bestyrelsesmøde igen d. 26/10 kl 19 i klubhuset.

