
Referat af bestyrelsesmøde i RUB 
Onsdag d. 20.10.20  
 
 

1 Status på økonomi 
a) Entré i fyret.  
Der kan ikke tages entré til fyret. Naturstyrelsen tager ikke entré i nogle af deres 
fyr, så det kan heller ikke gøres hos os. I forhold til Fyret skal der også findes en ny 
ansvarlig til at stå for at lave vagtplanen for fyrpasserne. Carl Andersen spørges om 
han er interesseret.  
 
b) Status på automaterne på havnen.  
Mogens har holdt møde med udlejeren af automaterne. Der har været fejl i 
fakturaen (en overfakturering). Vi afventer info vedrørende korrekt leje før vi kan 
have det fulde overblik over økonomien og den videre plan med automaterne. 
  

2 Facader på Kajakhotellet.  
Arkitekterne er ikke tilfredse med den facadeløsning der er på kajakhotellet, da det 
ikke følger det oprindelige udtryk. Bestyrelsen har taget arkitekternes henvendelse 
til efterretning og ser på mulighederne. Trine indleder en kommunikation med 
kajak klubben om en evt. løsning. 
 

3 Forsikringer 
a) Overblik. Bestyrelsen har kigget forsikringerne igennem for Møllen. 
b) Fremtidig ansvarlig. Trine tager den opgave. 
 

4 Vores fremtidige arbejdsmåde og indsatsområder (videre fra sidst) 
De tre grupper diskuterer organisering og prioritering af deres arbejdsopgaver 
Bestyrelsen har fordelt sig i 3 grupper (Turisme, By&Bo, Drift&Events). De 3 grupper 
har taget udgangspunkt i stikorderne fra sidste møde og arbejder videre med disse 
på selvstændige møde, med opfølgning på bestyrelsesmøderne. 
 

5 Næste møde. Næste møde er fastlagt til d. 8. december i form af julehygge. 
 

6 Evt.  
• Mogens har været til møde på havnen og kunne informere bestyrelsen om at der bliver 

laver 6 bådpladser, der hvor lodsbåden har haft plads. 
• Snak i bestyrelsen vedr. planer om indvielse af cykelstien. 
• I forbindelse med bestyrelsesmøde i januar er der planer om Nytårskur for Møllen, 

Arkivet og Kajakklubben. 
• Mogens undersøger muligheden for at der kan betales med mobilpay el trådløst ved 

adgang til sauna’en.  
 

 
 


