Referat af bestyrelsesmøde i RUB torsdag d. 27. september kl. 19.00

1. Bevilling af midler fra Odd Fellow og Nordea + kassekredit Sparekassen Sjælland - Fyn
RUB har modtaget 10.000,- fra Odd Fellow-logen siden sidst, og Nordea Fonden har
netop tilkendegivet en donation på godt 900.000 kr. til Rundt om Røsnæs.
Vi har desuden fået stillet en kassekredit til rådighed af Sparekassen Sjælland til
eventuelle fremtidige projekter.

2. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak
Arkivet: Har siden sidst fået bevilliget 10.000,- fra Paraplyen, som bl.a. er brugt til ny
computer, printer og tilbehør. Herudover har arkivet investeret i nye reoler.
Møllen: I gang med renovering: afskærmning af havrevalsen, justering af
kraftoverførslen til kornrenseren, udskiftning af træ i hatten, forberede udskiftning af
galleri (hertil skal der søges midler) og andre diverse opgaver. Der er åbent de to
søndage i efterårsferien; herefter gøres møllen vinterklar.
Røsnæs havkajak: Er ved at slutte sæsonen. Årsmøde afholdes 27/10 i Aktivitetshuset.
3. Økonomi
Arkivets indestående er d.d. godt 20.000,-; Møllens er 12.000,- og Røsnæs Havkajaks
godt 20.000,- (og er nu oppe på 37 medlemmer). RUB’s indestående er knap 430.000.
Fyrets omsætning er pt. på 188.000,-, og automaten på havnen har indbragt 55.000,(men den samlede økonomi for automaterne er endnu ikke opgjort).
Fremlægning af låneaftale mellem RUB og Friskolen. Første rate er tilbagebetalt.
RUB har reserveret 416.000 til Røsnæs Rundt. På næste møde specificeres hvor de
416.000 kommer fra, og bestyrelsen gennemgår alle donationer, tilskud, reservationer,
klausuler osv., så vi har en detaljeret oversigt over foreningens finansielle forhold.
4. Principper og retningslinjer for udlån af midler fra RUB
Bestyrelsen diskuterede om, og i hvilken grad vi skal påtage os udlån til andre
foreninger. Der skal i så fald være et klart regelsæt, og det er vigtigt, at der er én eller
to, der siger god for udbetalinger/betalinger over en vis størrelse.
Inden næste møde samles en gruppe (Troels, Mogens, Lars og Anders) for at
udarbejde et forslag til retningslinjer og principper for udlån fra RUB til andre. Gruppens
forslag rundsendes til bestyrelsen til fremlæggelse og evt. vedtagelse på næste
bestyrelsesmøde.
5. Julefrokost 16. november
Vi køber menuen af forsamlingshuset igen i år. Vi åbner baren 17.30 og går til bords kl
18. Der udbydes max 110 billetter. ”Slagløse spillemænd” er bestilt.

Vi skal sørge for mindst 3 piger, som står i baren og rydder og vasker op. Vi laver aftale
med forsamlingshuset om, hvornår ”vagtskiftet” foregår.
Vi skal alle samle gevinster til det amerikanske lotteri (Troels sender en liste ud).
Troels og Lis kontakter Nikolaj for indkøb af drikkevarer.
6. 1. søndag i advent?
Der er annonceret juletræstænding i Røsnæs Nyt (på trods af vores beslutning sidst
om at slå os sammen med Brugsen). Vi mødes derfor ved træet kl 16 (måske kan
friskolens mindre klasser synge til?) og går bagefter i kirke. Der er intet traktement før
eller efter arrangementet.
Mogens sørger for juletræ. Lis og Anders aftaler med Kirsten Herløv, hvem der står for
hvad til det fælles arrangement i forsamlingshuset (2. søndag i advent).
7. Orientering Røsnæs Rundt samt Kajakruten Rundt om Røsnæs
På Røsnæs Rundt er der intet nyt siden sidst.
Vedr. kajakruten Rundt om Røsnæs underskrives kontrakten mellem kommunen og
ingeniør i morgen. Deadline er 1. april, hvor projektet (kajakhotellet) er klar til
aflevering ifølge Abkjær. Troels og Mogens deltager i alle byggemøder, som
byggestyrere.
Kommunens folk har overværet badebroens optagning på Sønderstrand (og kommer
til foråret og ser monteringen), så de selv kan stå for det fremover.
Flydebroen ved aktivitetshuset går i stykker for nemt – efter flere reparationer/
udbedringer er der stadig store problemer med den. Lige nu er den på land, og vi er
usikre på, om det overhovedet kan lade sig gøre at have en flydebro dernede.
8. Kalender App
På sidste foreningsmøde blev det aftalt, at alle arrangementer fra Røsnæs Nyt skal
fremgå på ”min landsby”-app’en.
9. RUB hjemmeside
Malene har bedt sig fri for bestyrelsesarbejdet de kommende tre måneder, men kan
godt uploade nyheder mv. på hjemmesiden. Det vil være bedre med en egentlig
web-master – Anders overvejer det (får et introkursus af Malene).
10. Eventuelt
-Husk efterårsvandringen på søndag kl 10.
-Hanne er stoppet på Røsnæs Nyt og skal have en anerkendelse for sit store arbejde.
-I budgetforliget for kommunen er Røsnæs blev tiltænkt, og vi afventer
mødeindkaldelse for plan over tildeling/indsatsområder.
-Borgermøde med politiet planlagt til slutningen af oktober i klubhuset.
-Mette har set på vejskiltene i området – der skal ikke gøres så meget lige nu. Til
gengæld trænger flere rabatter til kraftig beskæring. Vi tager billeder af de aktuelle

steder, for at kommunen kan tage stilling til, om der er trafiksikkerhedsmæssige
konsekvenser.
-Cykelsti-projektet er stadig i udbud ved ingeniørfirmaerne.
-Huset ved Brugsen kan komme i betragtning til kommunens nedrivningspulje.
11. Næste møde
Vi mødes næste gang d. 1/11 kl 18.30 og igen d. 7/12 kl 18.00 til julefrokost (med
påhæng).

