Bestyrelsesmøde 21. April 2016
Tilstede: Lisbeth, Trine, Troels, Mogens, Asger, Lars, Lis, Morten, Charlotte
Afbud: Hans, John, Malene, Ane
1.   Konstituering
Formand: Troels
Næstformand: Mogens
Kasserer: Elin
Sekretær: Trine
Kontaktperson til Ulstrup Mølle: Søren Nøhr
Kontaktperson til Lokalhistorisk Arkiv: Lis. Lisbeth kommer fra lokalhistorisk
arkiv.
Byforskønnelsesgruppen: Morten, Lars og Asger
2.   Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Intet nyt
3.   Nyt fra Ulstrup Mølle
Intet nyt
4.   Status på økonomi
RUB har pr. d.d. 164 medlemmer. Vi sender en venlig rykker i Røsnæs Nyt til de
sidste 30. Arkivet har et indestående på godt 10.000 kr., RUB’s indestående er
på godt 250.000 kr., og Møllens indestående godt 80.000,- Gælden i
forbindelse med møllerhuset udgør ca. 100.000,- Fyret har i sæsonen indtil nu
skabt et overskud på knap 11.000 kr.
5.   Orientering Røsnæs Rundt
Vi har modtaget tilbud på de to landmarks ved Mademosen og Kig Ud.
Opførelsen af Aktivitetshuset følger tidsplanen. Der er rejsegilde nu på
tirsdag.
6.   Orientering Røsnæs Fyr
Det kniber med fyrpassere i maj måned – særligt omkring Kristi Himmelfart.
Følgende datoer mangler at blive besat: 5., 6., 8. 28. maj og d. 7., 14., 15. og 16.
er der pt. kun to passere, og der kan med stor fordel være to mere.
7.   Byforskønnelse
•   Indkøb af plæneklipper og trimmer: Lars står for købet. Vi deler
udgiften med RSG&I.
•   Indkommet forslag fra Allan Trampedach: Henvisningsskilte til picnicsteder og sti-ruter i området. Bestyrelsen er enige om, at det er en god
idé, som byforskønnelsesgruppen skal sætte i værk.

8.   Sommerfest 11. juni
Festudvalget mødes nu på mandag. Der er foreningsmøde d. 24. maj, og
planlægningen af dagen er i fuld gang.
9.   Skt. Hans 23. juni
Planlægges ved næste møde. Taleren er skaffet (Ole Glahn)
10.  Evt.
Skolen spørger, om vi kan bruge de gamle cykelstativer, der skal smides ud – vi
takker nej til tilbuddet.
Vi har gjort opmærksom på, at aftalerne om vedligehold ude ved fyret og
udstillingen ikke bliver overholdt. Desuden har vi påtalt, at rengøringen på
toiletterne er mangelfuld.
Mogens efterlyser en, der vil hjælpe med at planlægge og arrangere guidede
ture i Røsnæs – han og Asger har samlet de første strøtanker.
11.  Næste møde
D. 2/6 kl 19.00 i klubhuset.

