Referat af bestyrelsesmøde i Røsnæs Udvikling & Beboerforening
torsdag den 28. januar kl. 19.00 i klubhuset
Til stede: Charlotte, Asger, Troels, Lis, Lars og Trine (referent)
Afbud fra: Ane, Tom, Malene, Hans, John, Lisbeth (arkivet).
1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Intet nyt. Tilsagn fra arkivet om at lave udstilling i forbindelse med
sommerfesten.
2. Nyt fra Ulstrup Mølle
Vi har fået mail fra møllersvendene med status fra møllen. I januar er
etableringen af kraftoverførsel stort set færdig og den første skoleklasse har
meldt sig som besøgende i slutningen af måneden. I februar er der
arrangeret besøg hos møllelauget i Ringsted for at få inspiration.
I den kommende sæson skal det afgøres, om de bærende bjælker i
galleriet skal udskiftes (hvilket er enormt dyrt), eller om deres levetid kan
forlænges på en eller anden måde.
3. Status på økonomi
Ingen store udsving eller nyheder siden sidste møde – vi har samme antal
medlemmer. Arkivet indestående er pr. d. d. 5200,-, og RUB har godt
220.000,-. Møllens indestående er faldet til 26.000,-, fordi der er betalt
forsikringer siden sidst. Gælden på møllerhuset udgør 114.000,- og der
afdrages med 4150 kr. pr. måned.
4. Status på Røsnæs Rundt
Bo- og Vækstcenteret har meddelt, at de lige nu ikke kan påtage sig
rengøringen i naturrummet (ud over tømning af skraldespandene). Elin kører
forbi engang i mellem indtil marts, og kommunen holder møde med Bo- og
Vækstcenteret i morgen for at finde en permanent løsning. Vi bør have en
rengøringsvogn stående i depotet.
Byggeriet på havnen ligger stille for vinteren – vi regner stadig med at
arbejdet genoptages pr. 1. marts.
En gruppe fra RUB mødes ca. hver femte uge for at kortlægge de
vandrestier, som forbinder landmarksene.
Betina fra Dyrhøjgaard ønsker lignende kort med cykelruter – dette skal laves
i samarbejde med cykelklubben og lodsejere.

Vi har foreslået sejlklubben, at havkajakerne skal lægges ind under dem, så
der ikke opstår to konkurrerende klubber. Vi skal under alle omstændigheder
have iværksat en gruppe/et udvalg, der kan varetage opgaven med
pasning af kajakkerne.
5. Byforskønnelse
Møde med kommunen i mandags med henblik på bevilligen fra
nedrivningspuljen til tomme huse. Inden for et par uger får vi besked om,
hvad kommunen forventer at gøre.
Ang. vedligeholdelse af græsarealer: Idrætsforeningen efterspørger en
løsning. Vi foreslår, at RSGI køber en plæneklipper, og vi køber en
buskrydder.
6. Sæsonstart og bemanding Røsnæs Fyr
24. marts (påsken) starter sæsonen igen. Hvis vi kan skaffe ca. 15 par mere til
listen med fyrpassere, kan det muligvis lade sig gøre at have åbnet også
lørdage i den tidlige og sene del af sæsonen. Alle bestyrelsesmedlemmer
opfordres til at tage mindst én vagt i sæsonen og opfordre venner og
bekendte til at melde sig som fyrpassere.
Forslag om, at der etableres et område for børnene – måske en træstamme
til at klatre på eller lignende.
7. Sommerfest 11. juni
Ved foreningsmødet i tirsdags var der stor opbakning til festen, og der blev
nedsat en sommerfestudvalg – de holder møde 25. februar. Det bliver i store
træk lavet efter sidste års koncept.
8. Ny folder Mølle/Fyret
Vi skal have lavet flere foldere – genoptryk eller nyt design? De to sider med
annoncører skal fornyes, og vi påtænker at udfylde siderne med information
om møllen og Røsnæs Rundt. Troels laver et udkast og sender rundt til
kommentering i bestyrelsen.
9. Generalforsamling 12. april
Forsamlingshuset er lejet. Charlotte, Ane, Lars, Tom og Troels er på valg.
10. Næste møde
Torsdag d. 10. marts kl 19.

11. Eventuelt
- Vi har et hængeparti med en elektronisk udgave af Røsnæs Nyt som
supplement til papirudgaven.
- Billede + navne på bestyrelsen skal hænges op i skabet ved Brugsen.
- Præsentation af områdets foreninger til tilflyttere blev diskuteret ved
sidste møde og ved foreningsmødet i mandags. Vi kan have en stand til
sommerfesten og evt. et præsentationsmøde i forsamlingshuset – gerne
med en udefrakommende inspirator.
- Vi fortsætter vores partnerskabsaftale med Visit Vestsjælland i 2016.
- Diskussion om vi skal deltage ved folkemøde i Høng i junimåned – der er
infoaften d. 9. februar.
- Vi vil gerne have en velkomstpakke til nye beboere, så alle bliver budt
velkommen, når de flytter hertil. Punktet er på til næste møde.
- Enighed om, at vi skal undersøge nye leverandører til fyret.

