RøsnæsUdvikling og Beboerforening
Generalforsamling torsdag 16. april kl 19.00
i Røsnæs Forsamlingshus
Dagsorden:
1.Valg af dirigent: Jesper
2. Referent : Charlotte
3. Formandens Beretning ved Troels:
Fortalte om årets gang færdiggørelse af møllehuset, Sct. Hans, rock på spidsen, borgermøder,
cafefyret drevet af frivillige i cafeen og som guide, julefrokost, adventarrangement i
møllehuset,status for Røsnæs Rundt og en gennemgang af de 13 landmarks, møllen og arkivet.
Der er ikke Rock på Spidsen i år, men foreninger går sammen op en fælles fest- oplevelsesdag 6.
juni- følg med i opslag , hjemmeside, artikler m.m.
a. Ulstrup Mølle-Røsnæs ved Asger takker for de mange besøgende ved indvielse af det nye
møllehus, Takker for behagelig samarbejde med foreninger, kommune, andre mølleforeninger,
frivillige møllesvende, adventssøndag. Uffe er stoppet efter mange år som møllersvend og til
sidst takker han Troels for god samarbejdspartner.
b. Lokalhistoriske arkiv ved Tove fortæller om deres fotografering af gamle huse, kurser for
lokalarkiver, årsmøde i Ubby udveksler erfaringer med de andre foreninger, udstillinger,
arkivernes dag godt besøgt, åben hver mandag fra 14-16, de skal nu registrere alt hvad de har
i arkivet på computer. Det er svært for dem, da de er få der kan det, men der er en mere lokal
på vej som har tilbudt at hjælpe med registreringen.
c. Landmarks - pejlemørke- helle- naturpunkt- naturnedslag Hybeshøj 360 graders udsigt helt til
Bjergsted bakker i klart vejr.
4. Kasserer Elin fremlægger det reviderede regnskab. I alt 3 regnskaber, nemlig for Arkivet, for
Ulstrup Mølle, og for RUB . Alle 3 regnskab blev godkendt af forsamlingen.
180 medlemmer, 60 af dem har ikke fast postadresse på Røsnæs, og får tilsendt Røsnæs Nyt.
5. Indkomne forslag: Der er ingen.

1. Malene fremviser en kavalkade over RUB´s aktiviteter igennem året.Elin har samlet de mange
avisartikler og de kan ses og læses på hjemmesiden: www.roesnaes-udvikling.dk
2. Troels opfordrede forsamlingen, at havde man noget på hjertet man gerne vil have at andre fik
at vide, ja så er Kalundborg Ugeavis meget villige til at skrive om det. Nyheder især positive
om Røsnæs skaber også på sigt noget mere bosætning. Bare send ca 1/4 side , så kommer
det helt sikkert i Kalundborg Nyt.
3.
4. 6. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen har foreslået, at det skal være uændret 200 kr
årligt.
5. 7. Valg af bestyrelse: Alle modtager gerne genvalg og blev genvalgt.
6. 8. Valg af to suppleanter Asger Lundgård og Mette.
7. 9. Valg af to revisorer Lis og Mogens er genvalgt
8. 10.Valg af en revisorsuppleant Anne Kristoffersen er genvalgt
9. 11. Eventuelt
10. - En cykelsti, der er ingen aktuelle planer lige nu og for tiden er der ingen puljer at søge.
11. -Grunden overfor Lokalbrugsen- kommunen er ejer og RUB vil gerne have den til P pladskommunen vil gerne have den solgt til et hus. Der var en frist på 2 år, men grunden er stadig
ikke solgt og der er en klausul, at den der køber grunden skal bygge et hus inden 2 år.
Kommune forlanger 250.000 for grunden. Nu er der lavet en aftale mellem kommune og RUB,
at RUB gerne må forskønne området med blomster og græs m.m. . Der er indkøbt kilovis af

vild blomsterfrø og det skal nok blive flot og samtidig åbnes der for pluk selv. Erna: Hvem skal
slå græs- det bliver sikkert frivillige, men ejer er stadig Kalundborg Kommune.
-Olav M. - Vindmøller på nordsiden. Er det noget foreningen har et mening om? Mener at det er
en privatsag.
Kommer der ikke en ny badebro, når der kommer en flydeplatform forenden af badebroen? Vi
arbejder på, at det bliver en fornuftig helhed.
Flemming: Skilte i Bjørnstrup - ligner virkelig meget udkantsdanmark. Trine fra
forskønnelsesgruppen har tidligere på året henvendt sig til kommunen, og de mener ikke at det
haster. Ja, så er det pænere , hvis skiltene hives op eller fjernes.
Troels opfordrer forsamlingen til at tage vagter på fyret. Der står 4 frivillige pr gang og der er åben i
weekenden og helligdage fra 11-16 - fra og med påske til efterårsferie.Der brygges kaffe og
sælges kager(den leveres fra en bager i Kalundborg). Nye frivillige kommer aldrig til at stå alene,
de har altid vagt sammen med de erfarne. Troels lægger vagtplanen for 2 måneder ad gangen og
det er altid dejligt at have et par vikarer, når der fx en søndag mangler en frivillig.2 personer er
guide i fyret og 2 sælger kaffe og kage.
Til slut inden sildebordet takker Troels bestyrelsesmedlemmer, frivillige af Røsnæs Nyt, arkivet,
møllersvende, Henning og Birthe, frivillige fyrpassere for godt samarbejde.
Tak for en dejlig aften med en god stemning.
ref Charlotte

