
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. maj kl. 19.00 i klubhuset. 

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak 
Arkivet: Intet nyt 
Møllen: Der er opdaget områder med råd i galleriet. Jens Arne og Orla er i 
øjeblikket ved at undersøges problemets omfang og muligheder for 
udbedring af skaderne.  
Havkajak: Sæsonen er i gang, og kajakerne blev vasket i weekenden. Første 
ro-skole foregik i søndags med 12 deltagere. Vi må gerne reklamere lidt mere 
for torsdagssejladserne.    
 

2. Økonomioversigt fremlagt 
Arkivets indestående er 25600,- 
Møllens indestående: 39400,- 
Havkajakkernes indestående: 15.000,- 
RUB’s indestående er på 433.000,- og godt 400.000,- er reserveret til Røsnæs 
Rundt. Fyret har indtil nu haft en omsætning på 82.000 kr og det der er 
tilbage efter kendte udgifter er 54.000 kr., og automaten på havnen har 
omsat for knap 25.000,-. Nuværende kendte udgifter indtil 12. maj er betalt.  
 

3. Sommerfest 2. juni 
• Afhente fadølsanlæg m.m.: Lars henter kølevognen torsdag, John og 

Mogens henter fadølsanlægget. Troels og Asger laver scenen.   
• Borde-bænke-sæt: Indkøbes af RUB til levering. 
• Bemanding Salgsbod: tider er fordelt mellem foreningerne 
• Pastasalat til aftenmenu (RUB står for dette): Anne, Trine, Freja 
• Borddækning: Ordnes efter Katrine Billes optræden (fra kl 15 til 16).   
• Oprydning søndag kl 9.30: Så mange som muligt!  
• Andre opgaver: Strøm står Niels Herløv for fredag.  

Indtil videre er der solgt ca. 70 billetter til aftenarrangementet - heraf har 53 
købt i Brugsen.  
 

4. Planlægning af kalendermøde 7. juni 
Borgermøde i Forsamlingshuset som også står for traktementet. Så mange 
som muligt fra bestyrelsen opfordres til at deltage. Det bliver orientering om 
og undervisning i den praktiske brug af App’en ”Min landsby”.  
 

5. Planlægning Sankthans Aften 23. juni 
Vi mødes for at stille op kl 17-17.30. Arrangementet starter kl 18.30 ved 
Sønderstrand med grill og egen medbragt mad.  
 



 
6. Vandretur 24. juni 

Næste vandretur foregår kl. 10 fra Aktivitetshuset (der er allerede 
annonceret i Røsnæs Nyt, og Malene lægger det på Facebook). Vi indkøber 
forfriskninger til turen.  
 

7. Orientering Røsnæs Rundt + ”Kajakruten Rundt om Røsnæs” 
Vi er endelig i dag kommet i gang med broen ved Sønderstrand.  
Vi har ansøgt Nordea-fonden om midler, men der er først svar fra dem til 
september.  
Vi har fået 500.000,- fra Bendt O. Jørgensen til kajakhotellet/sejlklublokalet og 
100.000 fra Sparekassen Sjælland, så nu er vi snart i mål med finansieringen. 
Det er fantastisk med den støtte! 
Afmærkning af ruten med stolper går indtil videre til Snogekær.  
Fra den 7/8 til 9/9 arrangeres en vandrefestival, hvor Mogens og Troels byder 
ind med nogle ruter.  
 

8. Hjemmeside  
Malene har opdateret vores hjemmeside og skrevet lidt tekst til hver 
landmark. Alle opfordres til at indsende billeder løbende, så siden er så 
opdateret og aktuel som mulig.  
 

9. Evt. 
Henvendelse fra borger om Blå Flag og vandkvaliteten på Nyby. Vi tager 
kontakt til kommunen/den tekniske direktør.  
 
Der er ønske om en lidt bedre tilgang til vandet/sandstranden på Nyby – 
både for de mindste badende gæster og for havkajakkerne.  
 

10. Næste møde 
Vi mødes igen næste gang d. 16/8 kl 19 i klubhuset.  

 

 

 

 

 


