
Referat af bestyrelsesmøde i RUB torsdag den 1. november kl.18.30. 

 

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak 

Nyt fra arkivet v/Tove: Lisbeth efterspørger de udbedte ændringer fra sidste referat. 
Det sender Trine ud.  
D. 10/11 er det Arkivernes dag kl. 13-16, og d. 17/11 præsenteres Arkivernes Hjul 
2018 i Brugsen fra 10-14. Arkivet vil gerne donere bøgerne fra 2016 og 1017 til det 
amerikanske lotteri til julefrokosten. Der har i øvrigt været pænt med besøgende.  
Nyt fra møllen v/Søren: Møllen er ved at gøres vinterklar efter et pænt besøg de 
sidste åbningsdage i efterårsferien. Der er stadig mange reparationer, som skal 
laves, så tirsdagsarbejdet fortsættes.  
Det store projekt (udskiftning af galleriet) bliver dyrt, men de første tilsagn om 
økonomisk støtte er kommet fra kommunen (75.000,-), og der afventes svar fra 
øvrige ansøgninger. Bestyrelsen diskuterede muligheden for selv at bidrage med 
lokal arbejdskraft eller stilladser. Vi søger under alle omstændigheder også 
Augustinus Fonden. 
Der efterspørges lys på møllen tidligere end til december – Troelsgiver ønsket videre, 
når han er deroppe næste gang.  
Nyt fra Havkajak: Der er afholdt årsmøde i Røsnæs Havkajakklub lørdag d. 27/10. 
Klubben har 37 medlemmer; heraf har de 30 opnået EPP/IPP 2-certifikat. Den nye 
styregruppe er Carl Trock, Marianne Møller, Niels Meldgaard, Christian Ildor og 
Martin Coogan.  
Igennem vintersæsonen vil klubbens medlemmer træne i Kalundborg Svømmehal. 
 

2. Økonomioversigt fremlægges samt gennemgang af modtagede midler – 
reservationer af midler – tilskud - klausuler m.m. 
Vi har 250 medlemmer (hustande) – det er rekord. Arkivets indestående er på knap 
20.000,-; møllens er på 37.000,- og havkajakklubben har godt 15.000,-.  
RUB’s indestående er pr. d.d. godt 390.000 kr. og yderligere 100.000 i Sparekassen 
Sjælland. Omsætningen på fyret har været godt 210.000,- indtil nu.  
Automaterne på havnen har givet et underskud på knap 6000,- bl.a. på grund af 
indbrud og museangreb - og bestyrelsen vil gerne have gennemgået lejeaftalen.  
Elin beder om, at John, Anders og Troels gennemgår regnskabet for automaterne, 
så bestyrelsen er helt på rene med omkostningerne vedr. salget dernede.  
 
Troels gennemgik de foregående års fordeling af midler i landdistriktsmidlerne og 
kommunens udviklingspulje, hvor vi begge steder har været heldige med gode 
bidrag. 



Desuden gennemgik vi det beløb, vi har reserveret til Røsnæs Rundt fra eget 
indestående (416.000 kr.), som netop er bidrag fra bl.a. udviklingspuljen, men også 
Niels J. Frank, GF Forsikring og egne midler. Disse vil gå til Kajakhotellet.  
 
Mogens omdelte desuden en detaljeret oversigt over donationer og andre midler, 
RUB har modtaget siden 2012. Mange forskellige organisationer og privatpersoner 
har været gavmilde, og særligt de seneste to år har været indbringende. 
Bidragsydere og beløbsstørrelser fremgår af de referater, hvor bidragene er blevet 
annonceret.  

3. Planlægning af julefrokost 16. november 
Der er solgt ca. 70 billetter. Troels og Lis bestiller drikkevarer i Brugsen i morgen. Der 
er tre piger til oprydning/i baren under hele arrangementet. Priserne fra sidste år 
gælder også i år. Borddækningen foregår allerede torsdag fra kl. 16. Bestyrelsen 
mødes kl 17 på dagen. Gennemgang af gevinstlisten til det amerikanske lotteri fra 
sidst og fordeling af hvem, der spørger efter gaver i år.  
 

4. Planlægning af 1. søndag i advent den 2. dec. 
Mogens skaffer juletræ og spørger efter juletræsbelysning. Vi mødes ved træet kl. 
16; Joakim sørger for musik og sange. Når vi har sunget, går vi i kirken og håber, at 
menighedsrådet bidrager med slikposer (Troels spørger). Mette sørger for, at 
arrangementet annonceres på Friskolen.  

 
5. RUB bestyrelsesmøde + julefrokost den 7. december. 

Med mindre der opstår noget presserende, bestyrelsen bør vide eller tage stilling til 
(Troels vurderer), mødes vi til spisning (og holder ikke et egentligt bestyrelsesmøde 
før januar). Dyrhøjgaard er bestilt til kl 18.  
 

6. Orientering om Kajakruten Rundt om Røsnæs 

En professionel og detaljeret beskrivelse af kajakruten løber op i 100.000 kr. (ved vi 
fra Odsherred, som har lavet en lignende). Den vil angive shelter-pladser, gode 
steder at gå i land, muligheder for indkøb/spisesteder, men også særlige 
søfartsmæssige forhold. Ruten, der skal beskrives, skal gå fra Havnsø til Kalundborg. 
 
Byggeriet på havnen går i gang tidligst i midten af næste uge. Der har manglet 
nogle ingeniørberegninger, for at arbejdet har kunnet gå i gang tidligere. Så snart 
starttidspunktet kendes, sender Troels invitation ud til ”Første spadestik” til relevante 
interessenter + medierne. De detaljerede tegninger over bygningen blev fremvist 
for bestyrelsen.    

 
 
 



7. Hjemmeside 
Malene har stadig travlt, men efterspørger passwordet til Wordpress for at kunne 
sætte Anders ind i tingene. Lis og Trine undersøger, om de stadig har det liggende 
derhjemme.  

 
8. Afholdelse af bestyrelsesseminar 

Troels foreslår, at vi holder et seminar en lørdag formiddag, hvor vi sætter os 
sammen og diskuterer/ brainstormer over vores arbejdsmåder/vores fokus.  
Indvending mod tidspunktet: lørdage er det svært at få samlet folk.  
Vi mødes torsdag d. 3/1-19 kl 17 – der vil være lidt at spise under mødet. 

 
9. Eventuelt 

Nytårsvandring fastlagt: d. 6/1 kl 10.  
 
Generalforsamlingen vedtaget til d. 25/4-19. Troels bestiller forsamlingshuset.  

Politimøde d. 28/11-18 kl 19 i den lille sal i forsamlingshuset orientering om tyveri og 
anden kriminalitet i Kalundborg og Røsnæs. Information om tyveriforebyggelse.  

Få-det-nu-fixet-puljen er en ny pulje i kommunen til lokalområderne. Der er 500.000 
kr. afsat til Røsnæs, men det vides ikke, hvordan midlerne fordeles blandt 
foreningerne/projekterne.   

Troels opfordrer alle til at tilmelde os nyhedsbrevet fra Fibia, som tilbyder 
fibernetløsninger, hvis tilpas mange beboere er interesserede.  

 
10. Næste møde  

7. december kl 18 – julefrokost 
3. januar kl 17 – idémøde 
31. januar kl 19 – næste ordinære bestyrelsesmøde 

 


