
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august kl. 19.00 i klubhuset 

Til stede: Troels, Mogens, Lars, Asger, Malene, John, Søren, Ane, Charlotte, Lis og 
Trine 

Afbud fra: Lisbeth, Morten og Tom 

1. Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv 
Intet nyt 
 

2. Nyt fra Ulstrup Mølle 
Søren berettede: Aktivitetsplanen fra årets begyndelse bliver fulgt fint, men 
sommervejret har drillet i forhold til malerarbejdet. Forhåbentligt bliver hatten 
malet i løbet af 14. dage. 
6 bjælker på galleriet har fået konstateret råd – dem vil møllersvendene selv 
udskifte.  
Mange besøgende i år (indtil nu 150 skolebørn og 540 almindelige gæster) – 
det er dejligt, men sænker arbejdsprocesserne, og ind i mellem kan der 
være trængsel mht. parkering. 
Carsten har meddelt, at han vil holde pause med sit møllerarbejde.  
Vinterprojektet bliver at sætte en kornrenser i stand og koble den til. 
 

3. Status på økonomi 
Arrangementet Sankt Hans-aften gav et lille overskud på 2400 kr., og RUB har 
pr. d.d. et indestående på 300.000, hvoraf de 100.000 er reserveret Røsnæs 
Rundt-projektet. 
Møllens indestående er godt 65.000,-, og gælden fra Møllerhuset er 88.000 
kr.  
Fyrets overskud er på 78.000 kr. for sæsonen, og sommerfesten gav et 
overskud i samme størrelsesorden som sidste år.  
 

4. Indvielse Aktivitetshus 12/8 
Fra 14-16 foregår den officielle indvielse og fra kl 16-18 er der forskellige 
maritime aktiviteter i gang. Herefter kan folk tilberede deres medbragte 
mad på den tændte grill. Kommunen står for maden, og RUB giver 
drikkevarerne. Bestyrelsen står i bar – vagtplan udleveres ved opstarten. 
Malene prøver at kontakte TV-Øst, så der også kommer levende billeder fra 
begivenheden.  
 

5. Orientering Røsnæs Rundt 



Om 10-12 dage går Allan Abkjær i gang med Kig-Ud og Maderne – træet er 
kommet hjem.  
Vi har grundet stolperne til skiltene, som nu skal males og sættes op. Vi laver 
en arbejdsdag i løbet af efteråret.  
 

6. Byforskønnelse 
Stykket langs den gamle idrætsplads ser ikke godt ud. Vi undersøger, hvem 
der er ansvarlig. Områderne omkring klubhuset bliver heller ikke holdt, så vi 
må holde møde med kommunen, som skal holdes op på aftalerne.  
 

7. Røsnæs Nyt  
Deadline for næste udgave er d. 11/9. Vi opfordrer møllersvendene til at 
skrive et stykke om møllens historie, og Trine skriver et indlæg på RUB’s 
vegne.   
 

8. Foreningsmøde 27/9 
Reminder om fællesmøde i slutningen af september. Sommerfesten skal bl.a. 
evalueres, og foreningerne skal beslutte, hvad der skal ske i 2017.  
 

9. Julefrokost 2016 
Fastsat til d. 11/11. Løs snak om, hvordan det skal foregå, og hvem der 
varetager de forskellige opgaver.  
 

10.  Eventuelt 
Ved forskellige mærkedage/fødselsdage for frivillige hjælpere uden for 
bestyrelsen giver RUB ofte gaver, men vi har ingen formelle retningslinjer – 
skal vi have det? Og skal vi give til bestyrelsesmedlemmerne? Beslutning 
træffes på næste møde.  
Webmaster til Røsnæs Rundt søges stadig – Mogens har en kontakt. 
 

11. Næste møde 
Næste møde er fastsat til 4/10 kl 19.00 i klubhuset.  

	

	

	

	

	


