Referat af generalforsamling i Røsnæs Udvikling og Beboerforening
torsdag d. 19/4 2018 kl 19.00 i Røsnæs Forsamlingshus
Velkomst ved formand Troels Birk Kristoffersen
1. Valg af dirigent
Carl Trock valgt. Konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt varslet i pressen i forhold
til foreningens vedtægter, og at de fremmødte til generalforsamlingen er beslutningsdygtige.
2. Valg af referent
Trine Fogh Lauridsen valgt.
3. Formandens beretning
Vi kan i RUB se tilbage på et år med mange gode oplevelser, hvor der også indgår mange
udfordringer, når de projekter, vi tidligere har igangsat, skal fungere i drift.
Vi indledte 2017 med en ny tradition med at arrangere en nytårsvandring den 8. januar.
Det blev en god oplevelse, og reaktionen på vandreturen blev en opfordring på at arrangere flere
vandreture i løbet af året. Det blev til yderligere 3 vandreture i 2017, som blev afviklet i marts, maj
og september, og senest har vi igen afholdt nytårsvandring den 7. januar og 11. marts i år, og
næste tur er søndag den 24. juni.
Sommerfesten, som vi arrangerer i samarbejde med alle de øvrige Røsnæs-foreninger, blev afholdt
den 10. juni. Vejret var med os, og der var god opbakning fra lokalbefolkningen og mange fra
sommerhusene. Vi begyndte med morgenkaffe ved Brugsen. Møllersvendene var i også
bogstavelig talt i fulde omdrejninger med møllevingerne og havde mange besøgende. På vores
idrætsanlæg var der også masser af aktiviteter lige fra petanque, tennis, snobrød, sortsild,
decoupage, springgymnastik, gade/familiefodboldturnering og sidst, men ikke mindst, en meget
fin tilslutning til aftenens fællesspisning.
Igen i 2017 var vi rimelig heldige med vejret Sankthansaften og med fin opbakning både ved grillen
til spisningen, men i lige så høj grad efterfølgende til bålet og Sankthanstalen, hvor årets taler var
Katrine Bisgaard Christensen - ny uddannelsesleder v/Ingeniøruddannelsen i Kalundborg.
Årets julefrokost blev afholdt fredag den 17. november med stor succes. Der var udsolgt næsten 8
dage før festen dvs. godt 100 deltagere. God stemning, med en fantastisk flot menu arrangeret af
Røsnæs Forsamlingshus med Hanne Merete, Inger Frederiksen og Lene Henrichsen og Jens Olesen
i spidsen. Endeligt fejrede vi 1. søndag i advent den 3. december med juletræet ved den gamle kro
og efterfølgende gudstjeneste.
Men årets absolut største begivenhed i 2017 indtraf den 13. juni, hvor vi var værter for HM
Dronning Margrethe. Forud var der gået meget tid med møder og planlægning med nogle af
kommunens medarbejdere, som stod som arrangør af dagene. Vi var naturligvis stolte over at
være blevet udvalgt til af Kalundborg Kommune til at være eksponent for det frivillige arbejde og
få lov til at præsentere noget at det bedste fra Røsnæs for Dronningen. Det var både spændende
og tidskrævende at være med til at planlægge. Heldigvis var vejret rimligt godt på Røsnæs denne
eftermiddag og det blev heldigvis en rigtig god og festlig begivenhed, hvor der igen var stor lokal

opbakning og interesse for Dronningebesøget ikke mindst ved det Maritime Aktivitetshus, hvor
besøget sluttede.
Status over Røsnæs Rundt:
Vi har i 2017 fået 3 landmarks etableret – nemlig Vågehøj, Vindekilde og Spidsen.
Det betyder, vi nu har 9 ud af 13 landmarks færdige. Af de sidste 4 landmarks, som er Ulstrup
Sønderstrand, Krogebæk, Hybeshøj og Ågerup kan vi oplyse, at Ulstrup Sønderstrand bliver opført
i maj måned med en helt ny badebro med 2 små sidebroer på hver sin side af selve badebroen
samt en flydeponton ca. 20 meter længere ude. Krogebæk bliver også i første omgang med en
flydeponton, om den kan blive opført i år er afhængig af Kystdirektoratet. Tilbage er så Hybeshøj
og Ågerup, som vi dels af økonomiske årsager samt endelig udformning og godkendelser afventer
igangsætning til næste år eller måske ikke før i 2020.
Røsnæs Fyr: Sæsonen 2017 har været god med rekordomsætning. Ny sæson er startet op med en
del nye fyrpassere samt et velbesøgt informationsmøde i tirsdags.
Nyheder: Informationsfolder med vandreruter og cykelruter er trykt.
Kommende opgaver:
• Kajakhotel – med mødelokale og kiosk på Røsnæs Havn
• Ansøgning Nordeas Kystpulje Kajakruten rundt om Røsnæs
• Fælles foreningskalender
• Røsnæs-samarbejde på tværs af brancher (Hotel Røs, Vingården, Kongsgården
Goldklubben, Golfcafeen RUB m.fl.)
• Støtte om Røsnæs Friskole – det kan være med til at øge bosætningen.
• Cykelsti – Cykelstien helt ud til Røsnæs har vi ventet på i mange år. Vi skal påregne at
resten af dette år anvendes til planlægning aftaler med lodsejere og projektering i håbet
om at cykelstien bliver realitet i 2019.
Tak til bestyrelsen, kassereren, møllersvendene, arkivet, Røsnæs Havkajak, Henning for nogle
flotte skilte, redaktionsudvalget for Røsnæsnyt, foreningslivet på Røsnæs, andre
samarbejdspartnere – kort sagt alle som støtter, hjælpe og bakker op vores arbejde i RUB.

Ulstrup Mølle v/John:
Møllen har 10 svende med forskellige kompetencer, som samlet udgør et rigtigt godt team.
Der var 879 besøgende sidste år (heraf 120 fra skoler/børnehaver), og de frivillige bidrag
løb op i 6.500,-. Herudover har vi modtaget donation fra Sparekassen og er dermed næsten
færdige med at betale af på møllerhuset.
I årets løb har hatten fået ny persebom, og på kværnloftet er der ordnet to kværne og en
havrevalse. Herudover er der nyt træhjul til snoretræk rundt om den lodretgående aksel.
Broloftet har fået ny forlagsaksel med hjul og remme, og sækkeloftet har fået ny
kornrenser, en forlagsaksel er på vej, og en ny tromlesigte er klar. Der er desuden indkøbt
en slæberingsmotor. I kælderen er der kommet ny bordplade med håndvalse, så man selv

kan lave mel. Diverse elinstallationer er desuden ordnet løbende. Allerede nu er 6 ud af 10
dage i 2018 allerede booket af folkeskolerne.
Brug gerne møllen mere – også i forbindelse med fester eller besøgende, I gerne vil vise
møllen frem for!
Røsnæs Lokalhistoriske Arkiv v/Tove Rasmussen: Der har været ca. 150 besøgende i 2017,
og arkivet har deltaget ved idrætsforeningens jubilæum, sommerfesten og Dyrhøjgaards
100 års dag. Sparekassens donation blev modtaget med stor glæde, og i 2017 har
foreningen foretaget nye it-indkøb. Der er to paraplymøder (med andre lokalhistoriske
arkiver) om året, og der har været afholdt redaktionsmøde om den kommende bog:
Arkivernes Hjul 2018. 2017-udgaven er stadig til salg til 100,-. Gamle regnskaber fra
Vandværket er nu også opbevaret i arkivet. I 2018 vil man atter arrangere en
sommerudstilling i møllen.
Røsnæs Havkajak (ved Carl Trock): Facebook er stadig vores primære kommunikationskanal
for foreningen, som nu tæller 23 medlemmer. Der er faste ro-dage torsdag og lørdage – i
2017 fra 13. april og til 20. oktober. Havnsø Roklub er venskabsklub, og der er arrangeret
flere gode ture. Flere medlemmer har trænet til certifikat – det har 12 opnået, og herefter
må man ro alene (i klubregi). Ved årsmødet i oktober blev et turudvalg nedsat, men
sæsonen er allerede startet i svømmehallen med træning (Folmer Østergaard fra Havnsø
stadig en vigtig hjælper). Vi vil gerne uddanne folk internt i klubben, så vi er mere
selvhjulpne. I 2018 ser vi frem til havkajakhotellet. Tiltag for at hverve medlemmer: roskole og opslag i nærområdet suppleret med SUP-tilbud i det nye år.
Spørgsmål:
- Kan kajakhotellet placeres et andet sted? Udsigten vil blive ødelagt. Formanden
forklarede bevæggrundene for placeringen – både arkitekters og fondenes krav.
Udsigten vil også blive ødelagt, hvis huset bliver placeret på østkajen.
- Er der fri benyttelse af parkeringspladsen ved Dyrhøjgaard? Det mener formanden, der
er.
- Kan vi give politikerne en idé til placering og landfæstning af den kommende
kattegatforbindelse? Formanden mener, det er for tidligt – det er stadig på ide-fasen og
kan fx vise sig at blive en tunnel. Der er endnu ikke lavet linjeføringer.
- Pengene til saunaen – hvad bliver de brugt til? Næstformanden: drift. Det koster 25 kr. i
timen at have kørende, og i øjeblikket ser det ikke ud til at blive en
overskudsforretning.
- Kan man forestille sig en kørende vogn med is og pølser ved Nyby Havn?
Næstformanden: Vi ønsker ikke for mange skure – dem er der rigeligt af allerede.
- Mange vil gerne have adgang til havkajakkerne, men kravene kan virke meget høje og
afskrække nogle. Carl Trock: vi må følge Kano- og Kajakforbundets regler, da det er i
klubregi.
- Hvornår kan cykelstien stå færdig? I slutningen af 2019 er formandens bedste bud.
- Ole fra sejlklubben: Vi er selv part i samarbejdet om at få opført huset, og vi er glade
for RUB’s arbejde, for det er blevet et andet og bedre projekt, end det vi selv havde
tænkt oprindeligt. Vi mener placeringen er god.

-

I forhold til kommende projekter kunne bykernen trænge til at blive pænere.
Næstformanden: Nedrivningspuljen blev brugt ved grunden over for Brugsen. Vi har
forsøgt at få flere revet ned, men de var bevaringsværdige. ”Fattighuset” forsøges
udbedret via den kommunale forskønnelsespulje.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab (v/ Elin Anholm)
RUB: Indtægterne har i 2017 udgjort 330.744, og omkostninger 110.477., og årets resultat
lyder på 220. 267.
Møllen: Indtægterne har i 2017 udgjort 107.421 kr., og omkostninger 44.660 kr. og årets
resultat er på 62.760 kr.
Arkivet: Indtægterne har i 2017 udgjort 32.292 kr., og omkostninger 15623 kr. og årets
resultat er på 16.668 kr.
Havkajakklubben: Indtægterne har i 2017 udgjort 20.062 kr., og omkostninger 11.662 kr.
og årets resultat er på 8400 kr.
5. Indkomne forslag
Ingen skriftlige forslag fremsendt rettidigt til formanden. Punktet bortfalder derfor.
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen fremsætter uændret kontingent 100 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for en
husstand. Forslaget vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen
Charlotte Hooge og Morten Olsen modtog ikke genvalg.
Mette Sørensen og Anders Christensen valgt.
Ane Thunbo, Lars Olsen og Troels Birk Kristoffersen modtog alle tre genvalg og blev valgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Asger Lundgård og Tom Christensen begge genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer
Lis Larsen og Mogens Frederiksen begge genvalgt.
10. Valg af 1 revisorsuppleant
Anne Kristoffersen genvalgt
11. Eventuelt
- Hvad kan Røsnæs få ud af at der kommer mere bustrafik herud (som omtalt i
lokalpressen)? Næstformanden forelagde generalforsamlingens fremmødte
arrangementet på Kragerup Gods. Det er ikke sikkert, Røsnæs blev solgt, så der
kommer mange flere herud, men vi vil gerne have flere turister til at lægge penge
herude. Malene Grandjean: Den øgede turistmængde vil også indvirke positivt på
bosætning.

-

Charlotte takkede for 10 gode år i RUB, det har været spændende og lærerigt. En særlig
tak til Troels og Mogens for det enorme arbejde og engagement, som har sikret, at det
store projekt er blevet realiseret.
Opfordring fra Kirsten Herløv: Mød op d. 3. maj og støt Brugsen. Coops nyvalgte
formand kommer og holder oplæg.
Kan kontingentet blive på mobile pay? Bestyrelsen undersøger det.
Elin Anholm takkede de to revisorsuppleanter for samarbejdet
Opfordring fra Ane: Generalforsamlingen for støtteforeningen for friskolen foregår på
tirsdag kl 19 – mød op!
Det årlige jazz-arrangement foregår d. 25. maj i forsamlingshuset og er snart udsolgt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.

