Referat for bestyrelsesmøde i RUB torsdag d. 02.09.21 kl. 19-21 i klubhuset.
Tilstede: Trine, Kathrine, Mogens, Lis, Camilla, Martin, Anders K.
Afbud fra Lars, Tom, Joakim, Asger og Christine.
Referent: Kathrine
1. Konstituering
a. Formand: Trine fortsætter som formand.
b. Næstformand: Mogens fortsætter som næstformand.
c. Sekretær: Kathrine fortsætter som sekretær.
d. Kasserer: Elin forsætter som kasserer.
e. Kontaktpersoner til Mølle, Arkiv og Havkajak: For arkivet fortsætter Camilla som
kontaktperson. For Møllen fortsætter Mogens. For Havkajak fortsætter og Martin
tager kommer med fremadrettet. Vi har talt om at starte på Møllen i forbindelse
med et bestyrelsesmøde, så vi alle får set møllen efter den er så fint restaureret.
Samtale om Havkajak klubben, arkivet vedr. at få nedskrevet retningslinjer m.m.
2. Status på økonomi: Gennemgang af økonomien. Fremadrettet er leje af slikautomaten
billigere, så vi håber på et overskud.
3. Evaluering af generalforsamlingen: Gode tilbagemeldinger og ros til generalforsamlingen.
Hvordan får vi de yngre generationer med? Kan får vi skabt opmærksomhed omkring
generalforsamlingen og gjort det interessant at deltage? Kan det evt. slås sammen med
andre begivenheder eller emner der vedrører yngre generationer? Kan man lave en form
for workshop med fremtidsperspektiver for Røsnæs? Bestyrelsen tager det op på et senere
møde, så der er en plan til næste år.
a. Indkomne forslag + kommentarer:
1)Fjerne jernbunken (jernhegn) ved idrætsforeningen. Mogens spørger
Kalundborg Rocker om de vil have dem.
2)Ønske om at skabene i omklædning ikke kan låses op. Bedre skabe/låse. Vi
finder en løsning som vi kan foreslå kommunen, så det bliver løst.
(Reparation/forbedret.) 3) Ønske om at RUB arbejder mere for natur. Vi
kunne være katalysator for at få folk til at mødes og arbejde videre med
diverse ideer, f.eks. mere natur. Skal vi lave endnu en ny drejebog for at få
medlemmerne og yngre generationer engageret i Røsnæs fremtid.
b. Flaghold: Der er to der har meldt sig. Vi tænker over hvem vi ellers kan få med. Det
noteres at leje for opmagasinering af flag og trailer koster 2500 kr. pr. år.
4. Efterårets ”events”:
a. Foreningsmøde d. 15/9: TL inviterer, Hvad er vigtigt på dagsordenen?Dem på
bagsiden af folderen.

Hvad er de andre foreningers ønske og hvad skal/kan vi gå videre med for
dem? Foreninger må gerne være konkrete i deres ønsker og fortælle hvor
deres foreninger er på vej hen.
b. Julefrokost (13/11): Hvilken del af arrangementet, vil vi stå for? Hvem vil i
”styregruppe” med forsamlingshus-folkene? Forsamlingshuset står for julefrokosten
i år. Trine meddeler forsamlingshuset at de afholder den i år, og at vi vender tilbage
til at RUB afholder den næste år. Vi evaluerer selvfølgelig om vi skal lave et
samarbejde i fremtiden.
c. Juletræstænding (25/11): Hvem er tovholder fra Rub: Kathrine og Lis samarbejder
med Lene fra Forsamlingshuset om det.
Mogens henter juletræet. Rub bidrager med træet.
5. Status fra marketingsgruppen. Diskussion om fortsat deltagelse. RUBs bidrag til
kampagnen dækker de mindre aktører. Bestyrelsen vil gerne have beskrevet mere
detaljeret hvad vi har brugt vores budget på. Mogens og Kathrine vender tilbage næste
gang med detaljerne. Der er mest stemning for at vi drosler lidt ned i forhold turisme og
have mere fokus på nogle andre områder, f.eks. bosætning.
6. Ulstrup Sønderstrand – hvad vil vi placere hvor? hvordan går vi videre/hvem kontakter
hvem? Se Spektrum Arkitekternes forslag vedhæftet. Bestyrelsen er ikke helt enige og der
er fordele og ulemper ved begge løsninger. Som udgangspunkt skal vi have afgjort hos
Nordea fonden om projektet må deles op som forslaget fra Spektrum arkitekterne. Martin
undersøger dette.
7. Referat af møder med Miljø- og Teknik + møde med RSGI og Få-det-fixet-puljen: Punkt
rykkes til næste møde. Men i forhold til mødet med Miljø- og teknik tror vi der er mulighed
for flere udstykninger end den nuværende plan lægger op til.
8. Næste møde: 6/10- 21 kl. 19-21
9. Evt.
Punkter til næste møde:
- Kajakklub
- Måske Elin kan give os et mere uddybende regnskab for automaterne, så vi ved hvad vi
kan forvente af det fremtide regnskab. Er der et overskud? Er priserne ok?
Ønske til fremtidig revision: Er det muligt at gennemgå
underforeningernes regnskab forud for at de bliver fremlagt på
generalforsamlingen, sådan at bestyrelsen kender dem.

