
Røsnæs Udvikling & Beboerforening	  

	  	  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19.00 i 
klubhuset.	  

Dagsorden	  

Tilstede: Tom, Lars, Asger, Mogens, Troels, Malene, Trine , Charlotte	  

Afbud: Lis, John, Ane	  

Velkommen til ny suppleant: Asger mailto:Lundgaar%3Alundgaard@ka-net.dk og 
nyt bestyrelsesmedlem Malene Grandjean: mg@kalgym.dk	  

	  	  

1.    Konstituering:	  

·∙      Formand: Troels	  

·∙      Næstformand: Mogens	  

·∙      Kasserer: Elin	  

·∙      Sekretær: Charlotte	  

·∙      Kontaktperson til Ulstrup Mølle: Karsten er tovholder /Asger 
suppleant.	  

·∙      Kontaktperson til Lokalhistorisk Arkiv: Lisbeth  er tovholder/Lis er 
suppleant.	  

	  	  

2.    Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv: Solarierummet kunne bruges til  ekstra 
plads til Lokalhistorisk arkiv. Troels taler med Jette og Peter. Malene 
fortæller om et reolsystem de har på gymnasiet og det kunne også 
bruges i et arkiv./ Kontakt Malene om rullende reoler- reoler fra gulv til 
loft i flere lag.  I fremtiden vil vi rigtig gerne arbejde for et bedre sted for 
arkivet fx i ’midtbyen’ af Ulstrup.	  

	  	  

3.    Nyt fra Ulstrup Mølle	  



	  	  

·∙      Organisering	  

	  	  

·∙      Nye møllesvende: Karsten har behov for at få flere 
møllersvende.	  

Mogens i Bjørnstrup( Røsnæsvej ?) vil gerne kontaktes til at blive 
en ny møllesvend.Han er tidligere tømrer og Troels her kontakt 
med en anden interesseret fra Ulstrup Vænge.	  

	  	  

·∙      Asger vil gerne lave en vagtplan til Ulstrup Mølle som den 
Troels laver til Røsnæs Fyr.	  

	  	  

·∙      Fonde og finansiering af møllehus: 275.000 fra LAG(lokale 
aktions grupper). Der mangler ca. 152.000 som foreningen kunne 
tage et lån, da der er tidsbegrænsninger  på LAG midlerne til 
udgangen af 2014.  Vil spørge om kommunen  vil give en garanti 
på lånet?	  

·∙      Lokale håndværkere kunne give et sponsorat til bygningen?	  

·∙      Mogens: Vil finde ud af lånekriterier over for foreningens 
medlemmer.	  

Lions Club giver også penge til lokale projekter- Prøv 
dem  Karsten.	  

Novo Nordisk erhvervsråd nye sponsorater til  lokale sociale og 
kulturelle formål- Malene sender en hjemmeside til Troels.	  

Jydske Bank	  

Sparekassen Sjælland	  

Danske Bank	  

Arbejdernes landsbank. – her kan Lions klubansøgningen også 
afleveres.	  

	  	  

4.    Status på økonomi: Elins afleveret et kopi af statusopgørelse.	  



	  	  

5.     Samlet status for projekt Røsnæs Rundt: Projektet er i udvalgsmøde 
på mandag. Lokale anlægsfond  i fredags og de vil gerne støtte hvis 
Kalundborg Kommune støtter projektet. Det er bedst vi søger  om at 
kommunen laver en partnerskabsaftale med os, da de skal løfte 
projektet for os.	  

Iflg. Malene kan miljøstyrelsen også have en pose penge. – Malene sender 
hjemmesiden til Troels.	  

Ansøgningen til projekt Røsnæs Rundt vedlægges dette referat til orientering af 
bestyrelsens medlemmer.	  

Troels. Undersøger hvor langt kommunen er med stiplan.	  

Troels og Mogens har lige haft møde med Jens Peter Simonsen  fra skov-og 
naturstyelsen:  om Røsnæs Rundt og hvordan de kan afhjælpe med de landmarks 
der findes på Røsnæs Spidsen.	  

	  	  

6.    Byforskønnelse	  

Mogens: Ringer igen til kommunens nedrivning.	  

	  	  

·∙      Status for gruppens arbejde: Trine: har kontaktet kommunen 
mht. Vejskilte renovering eller udskiftning.	  

·∙      Gruppen vil gerne fokusere på indgangene: gøre dem 
indbydende og lade dem være en reklame for Røsnæs. 
Kontakter Bo – og Vækstcenter om de vil være en del af nogle 
grønne områder.	  

·∙      Legeplads på de grønne områder i byen- fx overfor mejeriet 
på Åge Kargårds jord fx en Tarzanbane: Tipps og lottomidler vil 
kunne søges.	  

·∙      Ubberup Højskole få dem til at presse på cykelsti og tarzan 
bane.	  

	  	  

	  	  

7.    Røsnæs Fyr 2013: Vagtliste til juni lørdag og søndag- sidste frist  er 
søndag 12/5. Malene og Flemming, Trine og Jesper vil gerne stå på 



listen. Der mangler stadig frivillig til pinsen 18. Og 19/5	  

	  	  

8.    Rock på spidsen 2013: Lions Club Malene forespørger om vi må 
sælge billetter ved et bord.	  

	  	  

9.    Skt. Hans 23. Juni- låner Toms vogn og grill. 19.30-Taler  ved 
borgmester  Martin Damm,	  

Røsnæs Sfo laver en heks,	  

	  	  

10.  Røsnæs Nyt (deadline 12. maj) herunder girokort og 
kontingentperiode.	  

Troels skriver en artikel om generalforsamling og sætter en annonce om Rock på 
Spidsen i.	  

Der skal denne gang være til sommerhuse og det er 1000 ekstra + girokort.	  

	  	  

11. Eventuelt	  

	  	  

Hjemmesiden virker uinteressant og bør  moderniseres/ bør laves af en 
professionel.	  

Asger vil komme med et forslag på priser og han kontakter Troels: 
Malene vil også prøve at  kontakte nogle og undersøge  priser.	  

	  	  

Malene er blevet tovholder for at  fundsraiser ogfinde  hjemmesider til nye fonde. 
Malene kanalisere  fondene hen til de projekter der kunne være mulige,	  

Skilt der kan ses  til Ulstrup Mølle - Malene har et skilt som kunne laves om til Ulstrup 
Mølle.	  

	  	  

12. Næste møde –  tirsdag 11/6  kl. 19	  

Ref. Charlotte	  


