Referat bestyrelsesmøde den 10.3.2016
Tilstede: John, Lis, Lars, Asger, Mogens, Troels, Charlotte, Malene (referent)
Afbud: Trine, Tom, Lisbeth (arkivet), Ane, Hans
1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Intet nyt.
2. Nyt fra Ulstrup Mølle
Endnu en kværn er tilsluttet. De har besøgt Ringsted Mølle med henblik på erfaringsudveksling. De
har søgt SEAS NVE om tilskud til kværne med henblik på undervisning. De afventer svar.
De afholder fortsat møder hver tirsdag.
3. Status på økonomi
Der er p.t. 145 medlemmer, der har betalt kontingent. Debat om betalingsfrist. Vi fastholder, at
der ingen betalingsfrist skal være på kontingentet. Troels gennemgår oversigt over indestående
på diverse konti.
4. Status på Røsnæs Rundt
Troels beskriver kort afslagssituationen i forhold til et af landmarksene med efterfølgende debat
om eventuelle konkrete handlemuligheder i lignende situationer. Mogens supplerer med fakta om
øvrige landmarks. Arbejdet på aktivitetshuset skulle være påbegyndt, men det lader vente på sig
(skulle ifølge oprindelig tidsplan heller ikke være påbegyndt på nuværende tidspunkt).
Orientering om arbejdet med vandrestier. Der er i første omgang beskrevet tre vandrestier, hvoraf
de to er tæt på at være færdige til overlevering til VisitVestsjælland, som gerne vil bidrage til
promovering. Samtale om mulighederne for, at foreningen kan tilbyde rundvisninger.
5. Byforskønnelse – Nye tiltag?
Afslag på støtte fra nedrivningspuljen til nedrivning af tomme huse, men et tilskud fra
forskønnelsespuljen kan eventuelt komme på tale.
Lars finder dato for beskæring af træer i området ved den gamle sportsplads.
6. Velkomstpakke til nye beboere
Pakken skal indeholde en kort beskrivelse af de centrale foreninger samt skolen. Der er forskel på
nye beboere og potentielle beboere. Velkomstpakke kan eventuelt ledsages af et tilbud om
rundvisning. Troels snakker med Trine om en eventuel udformning af en skriftliggjort velkomst.
7. Planlægning Generalforsamling 12. april
Samme plan som tidligere. Lis står for indkøb. Der er start kl. 19, og vi mødes kl. 17:00. De, der har
mulighed for det, poster det på FB. Troels sørger for, at det kommer i avisen. Idé om ølsmagning
som afslutning. John undersøger dette.
8. Røsnæs Fyr
Opstart skærtorsdag. Der mangler vagter at blive besat. Samtale om priser og sortiment. Begge
dele fastholdes.
9. Orientering om Sommerfest
Mange afbud til første møde i udvalget. Konceptet bliver som sidste år.
10. Høringssvar til Kalundborg Kommune vedr. Udviklingsstrategi - Ingen kommentar
11. Eventuelt.
Bosætning kan evt. hæfte sig på rekrutteringsalliancen.
John fortæller om en mulighed for en artikel om havnen. Han går videre med dette.
12. Næste møde
Næste møde afholdes den 21.4., hvilket er efter generalforsamlingen.
Tirsdag den 7.6. er der ”travetur” med ledsager og børn med efterfølgende fællesspisning.

