Referat fra bestyrelsesmøde 25. Januar 2018
Tilstede: John, Lars, Asger, Joakim, Mogens, Troels, Lis,
Charlotte
Fraværende: Ane, Malene, Morten,
1. Kort orientering fra
Arkivet: De er i gang med at sammensætte en udstilling
omkring Røsnæs Fyr. Ligger du inde med foto eller tekst
eller kender nogen der gør, så er Røsnæs Arkivet meget
interesseret i en kopi.
Møllen: se bilag – multihåndværkerne er i gang. Der er gang
i kværnloft og sækkeloft, samt området omkring klargøres
til forårets komme. Hatten, broloft, kælder er så godt som
færdig, men alt skal vedligeholdes hele tiden.
Røsnæs Havkajak: se bilag- I styregruppen: Folmer, Søren,
Niels, Carl, Christian, Marianne.
Kontingent for 2018: 750/ 1100. Medlemmer skal være
over 16 år.
Der er flere der allerede har fået certifikatet, der er
træning i svømmehallen i marts og april og rodage fra
Røsnæs Havn. Torsdage og lørdage. Styregruppen ser frem
til byggeriet på Røsnæs Havn og vil gerne inddrages, når
detaljerne af byggeriet planlægges.
2. Økonomioversigt : se bilag – Intet at bemærke. Der er + +
på kontoen og mange medlemmer

3. Status på Røsnæs Rundt -Bro og shelter (kajakhotel) ved
Krogebæk er med i næste projekt.
I Kystdirektoratet ligger kajakhotellet nu på 3. Måned, og
tilladelsen mangler. Går i udbud og kan bygges, når
tilladelse ligger klar.
Friluftsraadet 500.000kr
Lokale anlægsfonden 200.000kr
4. Sæsonstart i Røsnæs Fyr
a. Udstilling i fyrmesterboligen- evt skiftende udstillinger
med fyrets historier.
1. sal:DMI kommer og vil have udstilling med vejret.
1. sal:App med skibe- Henrik Jørgensen
kommunikationschef.
1. sal: Kikkert til at se skibe.
b. Salg i cafe´: ønske om at sælge vin og øl
Opbevaring og styr på depotvarerne er forbundet med
meget arbejde. Lars har forslag til en lille container med en
ordentlig lås og en lille fryser kunne stå i den. Lars
undersøger, hvad en container koster, men indtil videre
købes der et køleskab til RUB`s varer og den stilles i
nuværende depotrum.
c. Vagtplan for fyret vil Troels gerne fortsætte med at
være ansvarlig for.
RUBS bestyrelse plejer at sætte cafe´ året i gang og
derfor delte vi påskedagene således:
MOGENS: TORSDAG
CHARLOTTE ELLER JOAKIM:FREDAG

TROELS: LØRDAG
ASGER: SØNDAG.
LIS: MANDAG
5. Udgaven af folder fra 2017 om Røsnæs Rundt, Røsnæs Fyr
og Ulstrup Mølle bliver revideret i år. Har du nogen ekstra
forslag til nye seværdighedspunkter bedes du skriver til
Mogens inden 15. Februar. Det er Jonsen reklamebureau,
der trykker dem.
Pjecen er vedhæftet.
.
6. Orientering om Sommerfest og Havnefest
• 2. juni – der ligger en grovskitse klar.
• Planlægningsgruppen er Lis, Jette, Heidi, Troels, Jackline.
• 4. august er havnefest – sejlklubben er tovholder.
7. Guidede ture på Røsnæs: Visit Røsnæs samarbejde på Ros.
Hvilke tilbud har vi på Røsnæs. Jens fra Visit Sjælland vil
gerne sælge nogle pakker- naturrum- fyret. Fra maj, juni,
juli, august. Min 10 og max 25 deltagerer på turene.
Troels og Mogens arbejder videre med pakken.
8. Foreningskalender til orientering og vi kan holde et
borgermøde og Heino kan fortælle om denne App.- Den
kunne hedde en Røsnæs App
Fx 7/3 eller 11/4 ? Troels prøver at bestille ham. OBS
TROELS- 7/3 har FDF generalforsamling, så det viser bare
hvor vigtigt det er at få denne App.
9. Forberedelse til generalforsamling torsdag 19/4 kl 19:

Ane, Charlotte, Morten, Lars, Troels er på valg.
Charlottes 10 år rinder ud og derfor modtager hun ikke
genvalg. Lars og Troels ønsker genvalg. Morten? Ane?
10.
Ekstraordinært møde i foråret om, hvordan Røsnæs
fortsætter med at udvikle halvøen. Helst et borgermøde,
hvor alle kan komme frem med deres ideer på en
brainstorm.
11.
Netværkspartner i VisitVestsjælland- med et
partnerskab og annoncere i oplevelsesguiden.
12.

Hjemmeside: Ansvarlig er Malene.

13.
Orienteringspunkter om:
Udstykning i Ulstrup : Jesper Hanberg og Mogens. Der skal
findes nogle grunde, da der er forespørgsel på dem og vi vil
gerne haveflere beboere på Røsnæs.
Byforskønnelse: Nedrivningspulje og forskønnelse.
Nabohjælp: Politiet er ved at arbejde på en ny måde.
Mogens og Peter Holm inviterer til orientering om en App
til nabohjælp.
Foreningsportal – Kalundborg Booking. Vedtægter sendes
ind.
Fibernet- 2. Februar - Olav- Troels- Mogens.

Der kommet ny formand for ’Støtteforeningen til
Friskolen på Røsnæs’ og det blev Joakim. Han sammen med
bestyrelsen vil fortælle lokale borgere, hvad er en friskole
er frem for en folkeskole.
RUB støtter meget op om den.
14.

Evt.

15.
Næste møde:
Tirsdag 20. Februar kl 19.00
Ref. Charlotte
Joakim-herlov@hotmail.com

