
Referat af bestyrelsesmøde i RUB d. 15. december kl. 19.00 

Til stede: Søren, John, Lis, Lars, Charlotte, Asger, Elin, Mogens, Troels, Ane, 
Malene og Trine (referent) 
 

1.   Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv (afbud fra Lisbeth): Der har været Arkivernes Dag 
d. 14/11, der var et pænt besøg.   
 

2.   Nyt fra Ulstrup Mølle: (v/Søren): 10 aktive møllersvende, 45 åbningsdage i 
2015: 660 besøgende (heraf 90 skolebørn), tirsdag + søndag er faste 
åbningsdag i sommerperioden. Det trækker folk til, når møllen kører og 
maskinerne arbejder.  

Der er i årets løb blandt andet blevet installeret havrevalse og etableret 
aksler til kraftoverførsel. Desuden er indgangsdøren er blevet sænket, rådne 
dæksplanker i galleriet skiftet og diverse reparationer/vedligehold er blevet 
gennemført. I 2016 skal der bl.a. tilsluttes nye valse og etableres 
afskærmning ved maskinerne.  

Vi undersøger mulighederne for ormebekæmpelse vha. gas/andre 
kemikalier (Lars). 

Flere møllersvende kunne være ønskeligt – 10 er lige lidt nok, når der skal 
være 2 til stede hver søndag.  

 
3.   Status på økonomi (v/Elin): Arkivets indestående er godt 8000,-. RUB’s 

indestående er 220.000 – heraf er 100.000,- øremærket Projekt Røsnæs Rundt 
(besluttet på bestyrelsesmøde d. XX). Gælden i forbindelse med opførelsen 
af Møllerhuset er knap 120.000,-. Møllens indestående er godt 46.000,-, og 
Fyret har i år givet et overskud på 78.000,- (indeholdt i RUB’s indestående), 
dvs. en meget flot stigning i forhold til tidligere år. 

Foreningen har pr d.d. 193 medlemmer.  

 
4.    Status Røsnæs Rundt: 

Havnens første etape er færdig, og det er første etape af den øvre bygning 
også. Der er dermed klar til anden etape, som efter planen går i gang tidligt 
i marts (vi betaler ikke for vinterforanstaltninger).  
Sønderstrand: svar fra Miljøministeriet ventes til foråret.  



Kig-ud, Spidsen og Maderne: Godkendelserne er modtaget, er vi går i gang, 
når det økonomiske grundlag er sikret.  
Diverse fondansøgninger om de sidste midler er foretaget med kommunens 
hjælp. Diskussion af andre/flere muligheder for at indsamle midler.  
Der pågår i øjeblikket et arbejde med at få beskrevet vandrestierne – 
arbejdet skal være færdigt i løbet af foråret. Vi går væk fra foldere – de 
bliver for hurtigt forældede. QR-koder er mere velegnede/fleksible, men kan 
ikke stå alene. Der skal også være fysiske markeringer i landskabet.  
 

5.   Røsnæsnyt: Deadline 17. januar: Troels skriver en status over det forgangne 
år – der skal girokort med denne gang. Vi vil ved næste møde invitere 
redaktionen og diskutere mulighederne for at sende bladet elektronisk til 
udenbys medlemmer/abonnenter.   
 

6.   Eventuelt: Folder om Røsnæs Mølle og Fyret (Røsnæsfolderen) skal redigeres. 
Det tager vi op på næste møde.  

Plan om adventure-løb i løbet af foråret – vi hjælper gerne med at 
reklamere for dagen.  

Projektmappen for Røsnæs Rundt er opdateret og lagt på hjemmesiden. 

Vi uddeler julegaver til særligt udvalgte i løbet af de næste 8 dage.  

Diskussion af, hvordan vi byder nye beboere velkommen – kan vi gøre bedre 
opmærksom på, hvem vi er? På det kommende foreningsmøde (d. 26. 
januar), hvor vi skal arrangere sommerfest, vil vi foreslå et fælles 
arrangement for tilflyttere, hvor alle foreninger kan præsentere sig.  

Forslag om, at vi får taget et billede af bestyrelse til ophæng i skabet ved 
Brugsen.  

 
7.   Næste møde samt fastlægge dato for generalforsamling 

Næste møde bliver torsdag d. 28. januar, og generalforsamlingen er fastsat 
til d. 12/4-2016 kl 19.00. 

8.   Gløgg og æbleskiver J 

	  

	  



	  

	  

	  

	  


