Referat fra tværforenings- informationsmøde 2. December 2014
1. Velkommen – deltagende foreninger
2. Status på Røsnæs Rundt:
Naturrum
Maritim Aktivitetshus
Landmarks
3. Orientering og ønsker fra foreningerne på Røsnæs
4. Røsnæs Nyt – økonomisk tilskud
5. Planlægning af kommende møder
6. Evt.

Ad 1: Troels fra RUB bød velkommen til Inge(FDF); Karin (
Røsnæs Skole og Børnehus); Mogens ( RUB); Henrik ( Strandjægerne ,
Lokalhistorisk Arkiv); Anders ( Refsnæs Brugs); Lars( RUB); Lis (RUB);
Mogens (Røsnæs Nyt); Christian ( Sejlklubben) Ole ( sejlklubben) Ernst (
kirken) Niels (kirken); Charlotte( ref. RUB, Forsamlingshuset, Vinterbadere,
Kreativ Værksted)
Når mødet er slut kunne vi måske allerede finde en ny dato til foråret. Håber vi
kan samarbejde på kryds og tværs og hjælpe hinanden med ansøgninger til
diverse + kontakten til Kalundborg Kommune.

Ad 2 Røsnæs Rundt: 18. August fik vi et

licitationsresultat for projekt
Røsnæs Rundt, og det var for højt i forhold til projektets fulde økonomiramme.
Det Maritime aktivitetshus har fået indsigelser fra borgere på Røsnæs og det
må vi tage hensyn til i et demokratisk samfund. Klagerne går videre til
naturmiljøklagenævnet, så hele projekt Røsnæs Rundt er nu igen delt op i 3.
delprojekter. Klagen er ikke behandlet, men det forventes den at blive i 2015.
Del 1: Der er kommet 5 tilbud på Naturrummet og de er indløbet den 1. Dec
2014. De to tilbud holdte sig inden for budgetrammen. En af dem vinder
naturrummet. Midt i april skal regnsskabet afleveres, så naturrummet skal
bygges i vinter. Kommunen er bygherre. Hegnet fra Rock på Spidsen bruges til
byggepladsen.
Del 2: Projektet er landmarks. Flere landmarks bliver behandlet igen efter flere
klager.
Del 3: Aktivitetshuset som jo er udsat pga. Klager. Klager behandles i
Naturmiljøankenævnet. Vi kunne også søge om at få delt denne del op i 2.
Måske en af dem kunne laves ved en ny licitation og ansøgningsrunde. LAG

lytter til, at det er en lokalforening, og at der ansøges sammen med kommunen.
Lokale og Anlægsfonden har bestilt et ingenørfirma til at gennemgå hele
projektet og er udkommet med en 70 siders rapport. Hele projektet er stemplet
OK og alle fonde har gjort meget ud af at det skal være handicapvenligt og
naturvenligt.
Nordeafonden gav 2 mill til formidling. Hvad kan vi opleve på Røsnæs og
hvad sker der på Røsnæs.
Kvalitetsrapport fra skolerne i Kalundborg kommune fik Raklevbørnene plads
nr. 1 og Røsnæsbørnene fik plads nr. 2.
? fra Ole - Om vi ved hvornår havnerenovering kommer? Ingen ved noget.

Ad 3 Orientering og ønsker fra foreningerne
Refsnæs Brugs ved Anders: vil gerne have mere handel. På det
kommende sommermarked vil brugsen gerne tilbyde, at børn kan have en bod.

Røsnæs Skole og Børnehus ved Karin: Integreret vuggebørnehave og skole.
Der er holdt et møde på skolen med ”Åben skole”, men ingen foreninger mødte
op. Mødet bliver gentaget og skolen håber denne gang, at der vil være noget
fremmøde. Alle kan et eller andet, som børnene kan få glæde af.
Multibane – vi skal samle spild ind 6 gange for de penge som skolen fik til
multibanen. Der samles langs veje hver den første lørdag i måneden.
Idrætsforening gav også til multibanen.
Interaktiv læringslegeplads har Karin søgt 50.000 kr fra Novofonden.
Skolekomedie - Kunne også være åbent for lokalborgerne. Oplysning via
lokalbladet.

FDF på Røsnæs ved Inge: Vi mangler børn, der er kun 16 børn og de
mangler unge ledere. Kredshuset mangler renovering og vedligeholdelse.
Kommunen ejer huset og de har intet gjort i lang tid. Bussen skulle kører den
anden vej-da børnene så kan stå ved buspladsen på FDF siden og ikke skal stå
på den anden side af vejen.
RUB tager busproblemet op TROELS.

Røsnæs Sejlklub ved Ole og Christian: – Nuværende bestyrelse
vil gerne udvide medlemstallet. 10 års jubilæum har sejlklubben, og dengang
kunne man få en bådplads, hvis der var en sejlklub. Vi skal tilgodese 60
pladser, men der er ikke så mange pladser i havnen, og derfor daler

medlemstallet.
Sejlklubben vil gerne imødese den udvikling RUB har sat i gang. Vi må gøre alt
for at vi får et sted, hvor vi altid kan være. Vil gerne have havkatten til et lille
klubhus.Per har tegnet et fint forslag til en ny marina. Det flotte aktivitetshus
kunne måske gå videre til et større projekt med en større havn og dermed få
flere bådpladser.
Speedbådskursus blev der holdt i foråret og der var 17.
Vi støtter og samarbejder gerne med RUB om projekt Røsnæs Rundt.
Vil gerne kunne tilbyde børn en minibørnesejlklub og lære børnene om det
maritime liv og adfærd.

Kirken ved Ernst og Niels: Kirken er mere tilgængelig nu end førhen.
Døren er åben, når gartnerne er der. Turister vil gerne ind og se den.
Et tilskud til kulturlivet har været 3 sommerkoncerter i 2013, 14 og der bliver
også koncerter i 2015.
Kirken har støttet forsamlingshuset gennem 14 år og ikke lejet deres ”stald” ud
til fx begravelseskaffe. Ernst har tit henvist til forsamlingshuset, men mener
ikke at der bliver ringet tilbage. Stalden vil gerne åbne op for begravelseskaffe,
når forsamlingshuset åbenbart ikke vil svare?
Alle er velkommen til at vie folk fra hele landet og også gerne ud i skoven.
Tinna gør et stort arbejde med juniorkonfirmander.
Tinna har også et kor og i det er der 5 fine mandsstemmer. Hun er ved at
sammensætte et børnekor og vil gerne have skolens opbakning. Kirken har en
uddannet organist, pianist og konservatorieuddannet. Ernst er ansat på halv tid.

Forsamlingshuset ved Charlotte:Hvorfor svarer vi ikke på
opringninger om fx besgravelseskaffe? Formandens svar er at telefonen kan
have været i uorden. Vi beklager meget. Vi er glade for at kirken henviser til os
og vil bestræbe os yderligere for at imødekomme alle henvendelser. På
hjemmesiden www.roesnaes-forsamlingshus.dk findes alle bestyrelsens
telefonnumre.
Ang. Vedligeholdelse og istandsættelse af ’huset’ er bestyrelsen blevet enige
om at følge en prioriteret plan, når økonomien tillader det. Vedligeholdelse grøn energivarme- isolering- handicap og bedre toiletforholdkøkkenrenovering- større udenomsplads.
Vedligeholdelse foregår hele tiden af bestyrelsen og af de frivillige, der
kommer på husets arbejdsdage. Bestyrelsen synes det er blevet rigtig pænt og
får også af og til komplimenter fra andre.. Bestyrelsen kan tilbyde at være vært

ved arrangementer som fx foreningsgeneralforsamlinger, begravelseskaffe m.m.
Varmen er lagt om fra fyringsolie til varmepumper og målet er at fjerne fyret og
radiatorerne.
Til det kulturelle tilbyder vi igen jazz med Niels Jørgen Steen den sidste fredag
i maj 2015 og der vil også blive en lignende jazzkoncert i løbet af sommeren.

Vinterbadere ved Charlotte: Vi er ca 10 vinterbadere

og hver
søndag kl. 9 bader vi ved Ågerup Molehavn. Vi ser frem til det år, hvor det
maritime aktivitetshus står færdigt. Vi forventer ikke at vores klub kan blive
større, så længe vi klæder om i det fri.

Kreativ Værksted ved Charlotte: Kreativ Værksted Røsnæs holder
åben klub hver onsdag aften i sløjdlokalet på Røsnæs Skole. Vi er 21 og har
fleksibel mødegang. Underviser hinanden i mange slags kreative aktiviteter. I
februar skal 7 af os på trædrejekursus.

Ad 4 -Røsnæs Nyt ved Mogens:
Udgift er 38.000/ 11.– 12.000 kr pr oplag.
Vi vil gerne lave bladet som informationsblad til lokalborgerne. Der må ikke
komme for mange annoncer.
Menighedsrådet betaler en del til bladet. De vil have farver og gerne 4- 6 sider
og et par hundrede ekstra til udenbys sognebørn.
Uddelingen sker via frivillige.
Alle fastboende sommerhuse får.
Brugs og Kirke får et bundt, der ligger fremme.
Kan vi få en fornuftig fordelingsnøgle, så bladet kan overleve? ”Mange bække
små gør en stor å”! Alle kunne godt give en lille delMenighedsrådet, RUB, Idrætsforeningen sætter sig sammen og laver et oplæg
til foreningerne om, hvordan vi sammen kan hjælpe bladets økonomi og
overlevelse.
Alle er glade for Røsnæs Nyt.
Arealet over for Refsnæs Brugs er ved at blive klargjort og forskønnet, med
blomsterbed, kæde, sten og græs.
Rock på Spidsen bliver der ikke i 2015. Arbejdet er alt for stort i forhold til den
fortjeneste vi kan få ud af det. I forhold til økonomi er det for risikabelt.
Manualerne er de samme som at holde en Roskildefestival.
Intensionen er at holde en lokal sommerfest på Røsnæs og gerne i fællesskab
med andre foreninger.
Kunne RUB være ansvarlige for at få det koordineret.

Vi skal linke til hinandens hjemmesider og være hinandens ambassadører.
Kommunikere og planlægge aktiviteterne i forhold til hinanden, området kan
ikke bære to foreningsarrangementer på samme dato.
Samtale fremmer forståelsen. Vi må finde en måde at koordinere vores
arrangementer på. Måske på RUB´s hjemmeside: Trine og Malene er ansvarlige
for denne hjemmeside.
Idrætsforeningen: Ikke tilstede

Ad 5 Kommende møder ved Troels- Troels takkede for det store
fremmøde og den positive stemning. Det vil være godt for sammenholdet og
udviklingen, at holde lignende møde igen til foråret. Foreningerne vil blive
indkaldt i løbet af foråret.
Ref. Charlotte	
  

