Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.00
Afbud fra Hans og Trine
Tilstede: Ane, Lis, Asger, Troels, Tom, John, Lisbeth, Charlotte, Mogens, Lars og Malene.
Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Intet nyt- Husk ’Arkivernes dag i klubhuset’ lørdag 8/11 kl. 13-16
Nyt fra Ulstrup Mølle
God stemning på Møllen i efterårsferien med udstilling og ros fra de besøgende. Der har gennem
ugen været ca. 400 mennesker. Udstillerne var også glade for rammerne. Der er kommet frivillige
beløb på 2983,40. Der er skabt kontakter til folk, der gerne vil hjælpe med forskellige forbedringer
af Møllen (borebiller, fugt med mere). Der har været god presseomtale og Møllen er kommet på FB.
Status på økonomi
Se iflg. bilag udleveret på bestyrelsesmødet.
Forslag om, at besøgende kan komme med forslag om, hvad et eventuelt overskud kan bruges til.
Der er påpeget forskellige former for vedligeholdelse, som bør foretages ved Fyret.
Julefrokost 7. nov.
Der er ikke solgt så mange billetter. Vi forsøger at gøre opmærksomme på FB samt sender mail ud
på maillisten for medlemmer. Pynt: Ane, Trine og Malene + indkøb til pynt. Mogens tager grene
med mere med. Torsdag den 6.11. kl. 19.00 mødes vi til borddækning. Præmier til lotteri fordeles
og Troels har noteret ansvarlige. Lis tager sange med.
Pristliste er gennemgået.
1. søndag i advent 30. nov.
Der er forskellige forslag til, hvordan arrangementet skal afvikles.
Forslag til arrangement:
Kl. 14:30 Bestyrelsen mødes ved Møllen
Kl. 15:30 Varm drikkelse, æbleskiver og musik/sang ved Møllen
Kl. 16:30 Fakkeloptog fra Møllen til Brugsen
Kl. 16:45 Besøg i Brugsen
Kl. 17:00 Kirken
Ane + Malene ansvarlige for fakler. Lis køber æbleskiver, cacao, gløgg, juice samt foliebakker.
Lars står for brænde og gasbrænder. Mogens og John tager grill med og Troels + Lars tager
bålsteder med. Tom skaffer julemand. Charlotte tager kontakt med Ernest.

Orientering Røsnæs Rundt
Et positivt møde med de fleste fonde fredag den 27.9.
Konklusionen var, at vi skal påbegynde projektet, så snart de økonomiske aspekter er på plads. Alle
understøtter projektet. Der er udarbejdet et besparelsesforslag og der har været dialog med
arkitekterne omkring disse besparelsesforslag. Det tilrådes, at der i første omgang ikke foretages
besparelser på landsmarks. Der skal ud fra det nye udbudsmaterialer afholdes en ny licitation. Der
er stadig en realistisk mulighed for, at vi kan overholde fristen, så vi kan få LAGmidler.
Byforskønnelse
Mogens, Tom, Lars og Trine har udarbejdet oversigt over grund (Røsnæsvej 347)med skitsetegning
samt arbejdsopgaver med priser. Det tilsigtes, at projektet påbegyndes til foråret.
Lars har kontaktet kommunen angående beskæring af grene langs vejen. Grundejere skal selv
betaler for egne grene, og der kan kun gives påbud i forhold til sikkerhedsmæssige forhold. Men
hvis kommunen skal kontakte specifikke personer, skal der en henvendelse til.
Ansøgning Novo
Ansøgningsfrist den 3.11. og der skal udvælges et forslag, som kan kategoriseres indenfor et af de
fire områder. Der er forslag om en sauna til aktivitetshuset på havnen. Troels kontakter evt.
arkitekterne for en beskrivelse til ansøgningen. Lars beskriver cykelbane på 10 x 20 meter til
begyndertræning for børn. Der undersøges priser på begge dele, hvorefter vi beslutter, hvilket af
projekterne vi søger penge til. Lars og Troels undersøger priser og Troels laver en ansøgning.
Eventuelt
”Jul på spidsen”
Muligheder for at have en ”julesøndag” på fyret/caféen. Asger vil gerne
være tovholder og arbejder videre med de eksterne interessenter. Britt og Lisbeth har meldt deres
interesse. For os helst søndag 7/12. Asger, Chalotte og Malene har mulighed for at støtte
arrangementet.
”Initiativpris fra de radikale”
Tirsdag den 13.1. kl. 18.00 skal bestyrelsen på Vingården til
prisuddeling.
”Visitvestsjælland”
Mail til Lars Nielsen omkring partnerskab – henvisning til Rene Bengtson
23329247 ln@visitvestsjælland. Malene tager kontakt.
”Hjemmeside”
Skal på som fast punkt på dagsorden fremover.
”Elektronisk udgave af Røsnæsnyt”
Marina tager kontakt til Niels Herlev for at få en digital udgave.
Næste møde
Jule-og evalueringsmøde den 9.12. kl. 18:00 med æbleskiver , gløgg, juleøl og snack
.

