Referat af Generalforsamling i Røsnæs Udvikling- og Beboerforening
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19 i Røsnæs Forsamlingshus
1. Valg af dirigent
Carl Trock valgt.
Dirigenten konstaterede som det første, at generalforsamlingen var korrekt varslet og
derfor kunne gennemføres.
2. Valg af referent
Trine Fogh Lauridsen valgt.
3. Formandens beretning
2016 har på mange måder været et godt og travlt år. På grund af udvidede åbningstider
om lørdagen har 2016 været et rekordår, hvad angår indtjeningen på Fyret. Der skal lyde
en stor tak til alle frivillige, der tager vagter derude, og som er med til at sikre vores
fortsatte arbejde for udvikling på Røsnæs.
Årets arrangementer indebar bl.a. sommerfest i juni, Skt. Hans-aften, julefrokost og 1.
søndag i advent – alle sammen populære og sociale aktiviteter, der er med til at styrke
sammenholdet på Røsnæs.
I Projekt Røsnæs Rundt var det særligt Det Maritime Aktivitetshus, der tog tid og fokus i
2016. Hele 2. etape blev gennemført i marts og april, så rejsegildet kunne afholdes d. 26.
pril, og den endelige indvielse fandt sted d. 12. august. Det er dejligt at følge den store
succes huset har været, og de mange forskellige mennesker og grupper, der har taget
huset i brug – særligt havkajakkerne og vinterbaderne har haft stor fremgang. Det er
planen, at opføre huse til fiskergrej i løbet af foråret 2017.
I 2017 vil RUB desuden arbejde videre med de 7 mindre landmarks, som endnu ikke er
blevet opført, og for enkeltes vedkommende mangler de endelige godkendelser. Desuden
skal vandreruterne på Røsnæs Rundt-ruten kortlægges og markeres med stolper.
Bestyrelsen bakker i øvrigt styregruppen for Friskolen op og følger interesseret med i deres
vigtige arbejde.
Formanden udtrykte afslutningsvist sin tak til bestyrelsen, kasserer Elin Anholm, de aktive i
Arkivet, på Møllen, i Havkajakklubben, Asger, Birte og Henning, samt redaktionen på
Røsnæs Nyt.
Kommentarer til formandens beretning:
Indsigelse mod overvågning på havneområdet: Hvem har søgt tilladelse og til hvilket
formål? I henhold til Persondataloven har et godkendt firma til opsat 2 kameraer inde og
tre udenfor på havnearealerne. Der har været nogle tilfælde af hærværk, og kameraerne er
en præventiv foranstaltning.
Hvad er status på arbejdet med cykelstien? RUB har ikke opgivet at få lavet en cykelsti fra
Nostrup til Ulstrup, og vi har en ansøgning med i en gruppe af 5 projekter, som kommunen
arbejder videre med.

Næstformanden supplerede formandens beretning med at takke Gubi Design for 30 stole
og 6 barstole til Røsnæs Maritime Aktivitetshus.
Beretning fra Ulstrup Mølle v/ Mogens Frederiksen
Det har også været et rigtigt godt år for møllen: Over 800 besøgende fordelt over hele året
- også mange på arbejdstirsdage.
Økonomisk ser det også pænt ud, og Søren Nøhr har via Seas-NVE skaffet 10.000 kr. til
fremtidige renoveringer. I det forgangne år blev møllen malet udvendigt og står flot for de
forbipasserende.
I år holder møllen åbent fra 7. maj til 13. august, og det er fortsat gratis at besøge den.
Beretning fra Lokalhistorisk Arkiv v/Tove Rasmussen
Arkivet har haft ca. 30 besøgende i løbet af året, hvor en del vil se gamle billeder fra
Røsnæs eller søge efter slægtninge.
Arkivet har i år deltaget i 40 år jubilæum i Gørlev Arkiv, og Bo-og vækstcenteret har
produceret et skilt til arkivet, som skal op på klubhuset.
Bogen ”Arkivernes jul” blev udgivet i 2016, hvor der er flere indlæg fra Røsnæs
Lokalhistoriske Arkiv og alle med interesse for Røsnæs’ historie opfordres til at købe et
eksemplar. En ny bog udgives til erhvervsmessen i Kalundborg Hallerne i oktober. Arkivet
vil i øvrigt igen i år holde åbent i forbindelse med sommerfesten.
Beretning for Røsnæs Havkajak v/Carl Trock
Underudvalget havde opstart i sensommeren – gratis prøvedage var en stor succes.
Der er dannet venskabsklub med Havnsø Havkajak – træneren (Folmer Østergaard) har
været en stor hjælp med bl.a. instruktion.
Pt. er der 67 i Facebook-gruppen, og 18 har betalt kontingent (750,-) .
6 gange har man afholdt træning i svømmehallen med henblik på at opnå certifikat til
havkajaksejlads.
Torsdag aften og lørdag formiddag bliver fast træningsdage, og der er åbent for alle – og
der vil igen i år blive afholdt prøvedage interesserede.
Alle beretninger blev godkendt af forsamlingen.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Elin Anholm fremlagde regnskaberne for 2016.
For Røsnæs Lokalhistoriske Arkiv har året givet et overskud på 106 kr., og arkivets
indestående udgør pr. 31. januar 1016 7131 kr.
Ulstrup Mølles regnskab viser et overskud på i alt 19.946 kr., og gælden til RUB i
forbindelse med opførelsen af møllerhuset er nede på 69.544 kr.
Røsnæs Udvikling og Beboerforening har haft indtægter på i alt 172.454 kr., mens udgifter
har udgjort 87.806 kr., hvilket giver et samlet overskud 84.648 kr.
5. Indkomne forslag

Punktet bortfalder, da bestyrelsen ikke har modtaget.
6. Fastlæggelse af kontingent
For 2018 foreslår bestyrelsen, at kontingentet fastholdes på 2017-niveau, hvilket vil sige
200 kr. for hustande og 100 kr. for enkeltpersoner
Forslaget vedtaget af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse
I ulige år er 6 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Joakim Herløv valgt.
Lis Olsen genvalgt.
Trine Fogh Lauridsen genvalgt.
Malene Grandjean genvalgt.
Mogens Anholm genvalgt.
John Kristensen genvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Asger Lundgaard genvalgt.
Hans Kristensen valgt.
9. Valg af 2 revisorer
Lis Larsen og Mogens Frederiksen genvalgt.
10. Valg af 1 revisorsuppleant
Anne Kristoffersen genvalgt.
11. Eventuelt
Fra Vinterbadernes formand Lene Henrichsen rettedes stor tak til Troels og Mogens for
samarbejdet gennem året. De har været en stor hjælp i forbindelse med arbejdet omkring
saunaen.
Troels fortalte om projektet ”Liv i Kalundborg”, som resulterede i et beløb fra Kalundborg
kommune til guidede ture i området – i alt ca. 100 deltagere – som har været en stor
succes og derudover en stor børneevent på havnen og på skolen.
Hvad med en ny badebro ved Sønderstrand? Vi forventer en helt ny badebro bliver sat op i
starten af maj, men det er kommunens område. Vi rykker for handling på sagen.

