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Troels bød velkommen 
 
Mogens fortalte om hvordan Røsnæs Rundt begyndte i 2007,  2011 frem til nu. 2011 Realdania Røsnæs 
Rundt – stedet tæller. Vi blev udtaget blandt de 25 ud af 125, men ikke blandt de 11 ud af 25. 
Udgangspunktet er fra et borgermøde i 2007 og udviklet sig videre med drejebogen i 2010 og det har 
bidraget til hele projektet. Pengene er i hus, vi mangler nogle myndighedestilladelser. 
 
Joan og Sofie orienterer om de forskellige landsmarks i skitseprojektet. Hvordan vi tilgængeliggøre naturen 
og de gode historier. Et stisystem så vi får en rute rundt om Røsnæs.  Friluftsoplevelser til vands og til lands. 
Hold fokus på Røsnæs, så vi får udvikling i stedet for afvikling. 
Projektet er i 3 dele: Naturrum, maritime aktivitetshus, 11 andre landmarks. 

• Formidling 
• Indbygget boks 
• Kropslig oplevelse 
• Vindue til det digitale lag 
• Branding 

 
Troels: Status 4. September. I 2 år har vi søgt ogi hus er 15,313 mill. Det har været en glæde at Kalundborg 
Kommmune er gået ind i projektet og har også givet 3 mill.Kalundborg Kommune er bygherren. 
Stort og et prestige projekt. Demokratiet + input+ møde med interessergrupper og erhvervsfiskerne har givet 
input til projektet. Auktionshuset er købt af RUB og skal i de næste to år benyttes af erhvervsfiskere og 
sejlklubben under projektets udførelse. 
Naturrum er ok og der kan vi gå i gang om ca. 14 dage. 
 
I Miljø og naturklagenævnet havner klagerne  og LAG og FLAK midler går retur pga. At klagerne forsinker 
projektet på havnen. Det er ca. 2 mill og derfor bliver vi nødt til at søge igen. 
Møde med DK Naturfedningsforening 9/9. Danmarks Naturfredningsforening har givet indsigelse mod 
landmarks som Røsnæsspidsen og Mademosen og de skal alle behandles i Kystdirektoratet. Ligeså 
beboernes indsigelse mod Sdr. Strand, Krogebæk. 
Fonde har også nogle regler for hvor meget vi kan ændre ved projektet og projektet skal have møde med dem 
inden 14 dage. 
  
Spørgsmål fra de fremmødte 
Erna: Imponerede over projektet. Naturrummet og aktivitetshuset: Hvem skal betjene og servicere og betale 
strøm m.m. Bliver der lavet en fold til heste- 
Mogens: Jeg vil tro at der vil komme trafikdæmpende foranstaltninger- og vi bliver ved med at prøve med 
cykelsti. Bo- og vækstcenter vil være et godt samarbejde  med dem og de er åben overfor servicering af 
aktivitetshus og naturrum. 
Hestefold – rytter – Røsnæs skal være et godt sted for alle aldre. Vi skal prøve at løse dem. Strøm er 
Kalundborg Kommune. 
Christian: Alt det glas- hvad med tilsyn. 
Troels: det bliver  sikkershedglas, men alt kan selvfølgelig smadres. En vist frivillighed skal vi også have 
ind. 
Niels Andersen: Roser projektet og stiller de følgende 6 ? 
Hvorfor er vi ikke i forsamlingshuset i aften? 
  



 
Sdr. Strand- flot projekt, men forholdene er hårde. Isætning af både, hvordan? Buske til højre i det er der 
et  fortidsminde- 100 m beskyttelseslinje. Svar Mogens: Masser af ting kan ikke lade sig gøre, men dialog . 
Barners Banke er fredet og  hidegliding  er ikke tilladt. Joan – det er stadig et skitseprojekt og det er stadig 
under udvikling.   
 
Skibe på fjorden- kæmpe forurening- Stil ? til Klb. Havn. 
Landsmarks- Hvad med kirken som landmarks? Ulstrup Mølle? Dommosebakken – gårdejer Jens Olsen – 
1969 – gennemføres fredning af Dommosebakken- ejer Karin Anholm. 
 
Ole Riis: Husk at have tilladelser inden I graver i klinterne. 
Mælkeveje og mange små veje  er blevet lukket- Hvad med  at åbne dem igen? 
 
Troels: Det har været vores drøm i mange år. Vi er meget bevidste om de stier der er i forvejen.  Joan: Vi 
skal benytte de stier der er i forvejen. Vi viser, hvor folk kan gå. 
Carl Gave født på Refsnæsgård. Farfar fredet 1928  Vindekilde- god ide at lave noget ordentlig, men lav det i 
træ. Kald dog halvøen for Refsnæs og ikke Røsnæs kom i 1933. 
 
Mogens : Landmarks i Vindekilde- Naturstyrelsen er imod denne og der er altid 7 grader i kilden. 
Brix- Kongstrup Klinter- Fantastisk projekt- forstår at I vil føre folk over de to trapper hvem har 
ansvarligheden på den- geotraking system. 
 
Åbningstid på naturrummer er åbent hele tiden. 
  
Hanne Merete: Stor søgning til Ulstrup Sønderstrand.Masser af badende bruger broen fra kl. 7 – 23 hver dag. 
 Ny tilflytter til Nostrup: Sjællandsleden koble os på den. Anlægsfonden har hjulpet os med at slå det store 
landskab op. 
  
Rete: Et fantastisk arrangement- det er modigt, det er  frækt og det er flot. 
Vi kan ligeså godt erkende og vi skal sørge for at vi skal sælge Røsnæs. Vi skal servicere turister og også os 
andre. Vi er naturligvis fuldstændig  klar over alle de tilladelser. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke. 
 
Trine: Jeg mener det samme som Rete og sådan et projekt serverer naturen på en helt flot måde og det er 
derfor vi også gerne vil bosætte os herude. Tak fordi I gør det meget nemmere at være lærer. 
Fikspunkter er på kortet i naturrummet. Kirke, forsamlingshus, Ulstrup Mølle, overnatnings- og spisesteder 
er er allerede indtegnede fixpunkter, altså landmarks i forvejen. 
 
Charlotte: Vi er vel alle turister på Røsnæs, bare ikke lige i det område hvor vi selv bor. 
 
Troels: Takker af for en god aften med mange dejlige input.   
Vi skal nok holde jer orienteret om ½ og om  hele år. 
Internetforbindelse har vi som ekstra emne, at arbejde videre med, når vi keder os efter udførelse af dette 
projekt. 
 
  


