
øsnæs	  Udvikling	  og	  Beboerforening	  

Generalforsamling	  torsdag	  24.	  April	  kl.	  19	  i	  Røsnæs	  forsamlingshus	  

Dagsorden:	  

1.   Valgf	  af	  dirigent:	  Bo	  

2.   Valg	  af	  referent:	  Charlotte	  

3.   Formandens	  beretning	  herunder	  beretning	  for	  

·∙      Ulstrup	  Mølle:	  Karsten	  Kring	  fortæller	  at	  værksted	  og	  kværn	  nu	  er	  færdig.	  

·∙      Røsnæs	  lokalhistorieske	  arkiv:	  Tove	  Rasmussen	  fortæler	  om	  at	  alle	  har	  været	  på	  kursus.	  Maj	  
2015	  er	  der	  25	  års	  jubilæum;	  udstilling	  til	  Røsnæs	  skoles	  50	  års	  jubilæum,	  foto	  af	  Hans	  Jørgensens	  
hus	  inden	  nedrivning,	  lidt	  mere	  plads	  i	  tennishuset,	  43	  besøg.	  

·∙      Formanden	  beretter	  om	  årets	  aktiviteter	  Røsnæs	  Fyr	  guide	  og	  cafe’,	  Sct.	  Hans,	  Rock	  på	  Spidsen,	  
Julefrokost,	  1,	  søndag	  i	  advent,	  	  ny	  hjemmeside,	  viser	  med	  fotos	  projekt	  ’Røsnæs	  Rundt’,	  cykelsti	  fra	  
Nostrup	  til	  Naturskole	  i	  3	  etaper,	  takker	  bestyrelsen	  og	  samarbejdet	  med	  kommunen	  og	  diverse	  
fonde.	  

·∙      Spørgsmål	  fra	  forsamlingen:	  Trafiktælling	  	  hvornår	  var	  det?	  Det	  var	  i	  1998.	  

·∙      Huset	  i	  Ulstrup:	  RUB	  har	  samarbejdet	  med	  kommunen.	  

·∙      Røsnæs	  Rundt	  projektet	  ligger	  på	  hjemmeside(	  den	  næstsidste	  ansøgningsmappe).	  

·∙      P	  –plads	  ved	  de	  forskellige	  landmarks	  –	  ja	  først	  arbejder	  vi	  på	  projektet	  og	  der	  vil	  sikkert	  være	  
nogle	  problemstillinger	  som	  vi	  	  vil	  skrive	  på	  tavlen	  ved	  naturrummet.	  

·∙      Cykelstier	  kunne	  det	  være	  de	  mange	  mælkeruter-‐	  ja	  det	  indgår	  også	  i	  cykelprojektet.	  

·∙      Hvorfor	  skal	  vi	  have	  turister	  ud	  på	  Røsnæs?	  -‐	  Vi	  skal	  se	  hele	  Røsnæs	  i	  en	  helhed.	  Vi	  skal	  holde	  liv	  i	  
vores	  lokalsamfund	  ellers	  forsvinder	  vores	  små	  samfund.	  Der	  er	  så	  meget	  potentiale	  herude,	  så	  det	  
er	  utroligt	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  vil	  købe	  vores	  grunde	  og	  huse.	  

·∙      Klyngepulje:	  Marina	  Hjørdie	  

4.	  Elin	  fremlægger	  regnskaberne:	  Forelæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab,	  Arkivregnskabet	  er	  
godkendt.Mølleeregnskabet	  er	  godkendt.	  
RUB	  regnskab	  godkendt.	  
Malene	  fremlægger	  hjemmesiden-‐	  www.roesnaes-‐udvikling.dk	  
Hjemmesidegruppen	  beståer	  af	  Malene,	  Asger,	  Lis,	  Charlotte.	  
Hjemmesiden	  	  kan	  også	  indeholde	  arkiv	  med	  medieartikler	  og	  huse	  til	  salg.	  Gruppen	  opfordrer	  lokalborgerne	  til	  
at	  sende	  indlæg	  til	  gruppen.	  
5.	  Indkomne	  forslag	  
6.	  Fastlæggelse	  af	  kontingent-‐	  medlemstallet	  er	  	  160.	  



7.	  Valg	  af	  bestyrelse	  (6	  i	  ulige	  år	  og	  5	  i	  lige	  år)	  på	  valg	  er:	  
·∙      Ane	  Thunbo	  Nielsen	  
·∙      Charlotte	  hooge	  
·∙      Tom	  Christensen	  
·∙      Lars	  Olsen	  
·∙      Troels	  Birk	  Kristoffersen	  
·∙      Alle	  er	  genvalgt.	  

8.	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  til	  bestyrelse,	  (	  Finn	  Holmquist	  og	  Asger	  	  	  Lundgaard).	  Finn	  ønsker	  ikke	  genvalg-‐	  Asger	  
og	  Marina	  er	  valgt.	  
9.Valg	  af	  2	  revisorer	  -‐Lis	  Larsen	  og	  Mogens	  Frederiksen	  genvalgt	  
10.	  Valg	  af	  1	  revisorsuppleant,	  Anne	  Kristoffersen-‐	  genvalgt	  
11.Eventuelt	  
Nyheder	  og	  forslag	  fra	  de	  fremmødte:	  
Lands	  affaldsindsamling	  lørdag	  kl.	  10-‐12	  fra	  Røsnæs	  Brugs.	  OBS	  Flemming	  tager	  stranden	  nede	  ved	  ham.	  
Skov	  og	  naturstyrelse	  har	  ved	  Sposbjerg	  fyr	  sat	  en	  proffessionel	  	  indsamlingskasse	  og	  det	  ville	  klæde	  Røsnæs	  
Fyr	  at	  erstatte	  madame	  blå	  med	  en	  professionel	  indsamlingskasse.	  
Nordstranden	  er	  et	  godt	  fiskested.	  
Jazzarrangemnet	  	  23/5	  i	  Røsnæs	  Forsamlingshus.	  
Drageflyvere	  på	  Røsnæs-‐	  undervandsdykkere.	  
Facebookgruppe	  ønskes	  og	  her	  kan	  også	  	  lægges	  arrangementer.	  
Der	  mangler	  folk	  til	  at	  stå	  indgang	  ved	  Rock	  på	  Spidsen.	  
Vandretur	  fra	  Ulstrup	  Sønderstrand,	  20	  kr	  og	  det	  er	  for	  alle	  og	  Troels	  viser	  rundt.	  
Troels	  takker	  af	  for	  generalforsamlingen,	  takker	  opbakningen	  af	  de	  160	  medlemmer,	  den	  positive	  interesse	  for	  
foreningens	  projekter	  og	  arrangementer,	  samt	  de	  mange	  forslag	  fra	  aftenen	  som	  vi	  prøver	  at	  tage	  hensyn	  til.	  
Deluran	  	  fremlægger	  områdets	  akutmedhjælper	  og	  	  deres	  område.	  De	  er	  ansat	  af	  region	  sjælland,	  de	  har	  
tavshedspligt	  og	  de	  er	  9	  frivillige.	  	  De	  har	  ca	  været	  ude	  en	  gang	  i	  kvartalet	  i	  2	  år.	  
Jens:	  Tirsdag	  29.	  April	  kl.	  16-‐	  19	  er	  der	  	  mulighed	  for	  at	  lære	  hjertemassage	  og	  hjerstarter.	  Det	  er	  den	  
hjertestarter,	  der	  hænger	  	  ved	  Brugsen.	  
Ref	  
Charlotte	  
	  


