Referat for bestyrelsesmøde i RUB
Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 19 i klubhuset

Deltagere: Lars, Lis, Mogens, Martin, Anders K, Trine og Kathrine
Afbud: Tom, Camilla, Joakim og Anders L.
1. Sønderstrand: Trine har talt med alle i bestyrelsen og samlet tanker/holdninger til
projektet.
Trine har i anden forbindelse haft møde med bestyrelsesformanden og direktøren
for Nordea Fonden. De var på tur for at se tidligere projekter som Nordea Fonden
har støttet. De gik hele ”Røsnæs Rundt”. Opfordrede os til at søge igen til
Sønderstrand m.m. når projekterne vokser i størrelse/omfang. Det er vigtigt at
projekterne rammer flest brugere, og de ser det som en styrke at vi inkluderer
andre foreningers og skolens behov i projektet.
a. Endelig udformning af projektet: Der er samlet for og imod placeringen af
projektets dele. Der er blevet enighed om at dele projektet op, så det inkluderer
skolens behov og lægger op til flere brugere generelt.
b. Plan for videre forløb: Der er nedsat en gruppe i bestyrelsen (Trine, Anders K,
Anders L, Martin, Lis) som arbejder videre med planlægning og oplæg til hvordan
det skal se ud.
2. Møllen
a. Diskussion af medsendt oplæg.
Vi støtter fra RUB’s side at de må søge fonde og arbejde videre med at
komme i hus med Møllens restaurering.
3. Juletræstænding 25/11
Lis har haft møde med forsamlingshuset.
Der kommer juletræ op ved kroen. RUB står for det. RUB sponsorerer Risengrød og
saft. Billetindtægterne går til forsamlingshuset. Brugsen står for julekalendere som
gevinster. Der kommer opslag om arrangementet op forskellige steder.
4. Kajakklub
a. Sæson 2021.
Trine tager et møde med klubben og taler med dem om
fremtidsperspektiver og samarbejdet mellem klubben og RUB.
5. Arrangement for fyrpassere
a. Dato og indhold. Arrangement for fyrpassere (Vi har modtaget 10.000 kr. fra
landsbyrådet til at give en tak til de frivillige) Afholder det d. 2. marts og vi tænker
over hvad det skal indeholde og går videre med planlægning af arrangementet efter
nytår.
6. Evt.

- Næste møde planlægges via en doodle, som Trine sender ud.

- På næste møde er punktet økonomi på igen. Elin må gerne give os et bedre
overblik over automaternes økonomi. Kan de på sigt give overskud?
- Fyret skal op på en fremtidig dagsorden. Hvad skal vi gøre næste år og hvad har vi
af idéer for fremtiden.
- Mogens har talt med kommunen vedr. vand på cykelsti efter asfaltering
- Der males på stolperne på aktivitetshuset, da træværket ikke kan stå ubehandlet.
- Opdatering vedr. vinterbade forening.
- Kiosk/Cafe på havnen skal på næste dagsorden.

