
Referat af bestyrelsesmøde i RUB d. 20. februar kl. 19.00  

 
Til stede: Lisbeth, Søren, Lars, Asger, Joakim, Mogens, Malene, Lis, Morten og 
Trine 
Afbud fra: John, Ane, Charlotte og Troels 

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak 
Arkivet (orientering ved Lisbeth): Vi er meget aktive for tiden. Bo- og 
aktivitetscenteret har lovet at fremvise deres samling ved fyret, så arkivet 
kan vurdere, om der er noget af interesse.  
Møllen (orientering ved Søren): Også stor travlhed. 2 store aksler er ved at 
blive repareret, og kornrenseren er blevet sat i stand og er ved at blive 
installeret. Alt håbes at blive klart til begyndelsen af maj, når Møllen åbner 
igen.  I dag har møllevingerne i øvrigt været sat i sørgestilling i anledning af 
Prinsens bisættelse. I forbindelse med indkøb af materialer er budgettet 
overskredet og møllen har derfor lånt af RUB. Det bemærkes, at man i 
fremtiden indhenter tilbud, inden arbejde og/eller materialer af større 
omfang bestilles.  
Havkajak: Intet nyt. Folmer hjælper i den kommende sæson; herefter skal vi 
selv sørge for instruktører. Der bliver nogle aktivitetsdage i løbet af sæsonen, 
så nye medlemmer forhåbentligt kan tiltrækkes.  

2. Status på økonomi 
Arkivets indestående er pr d.d. 26.000,-; Møllens indestående er godt 15.000,- 
og Havkajaks indestående 8.800,-.  
RUB’s indestående er godt 440.000, hvoraf størstedelen er reserveret til 
Projekt Røsnæs Rundt. Gælden i forbindelse med opførelsen af møllerhuset 
er nu nede på ca. 13.000,-.  
Der er 123 betalende medlemmer indtil videre i år.  
 

3. Status på Røsnæs Rundt  
Badebroen ved Sønderstrand er næste projekt. Der er ønske om en 
flydeponton frem for et fast plateau ved vandet, og at der er gangbro med 
rækværk i den ene side. Meget gerne en løsning med flere 
nedgange/trapper. Derudover ønskes en havkajakbro. Det er væsentligt, at 
den endelige løsning falder i tråd med de øvrige landmarks i projektet mht. 
materialevalg mv. Der er møde med kommunen nu på torsdag om mulige 
løsninger.   



Krogebæk: Der er indkommet forskellige tilbud på en løsning med og uden 
shelter/telt på vandet. Det er en mulighed, at der ikke kommer en bygning 
på i første omgang, hvis pengene ikke rækker – så laver vi en løsning, som vil 
kunne bære en shelter eller lignende senere.   
På havnen er et havkajakhotel i udbud – frist d. 26/2 – men finansieringen er 
endnu ikke på plads.  
På spidsen er der indkøbt slåen til beplantning – arbejdet foretages i 
morgen, hvis vejret tillader det.  
 

4. Planlægning af generalforsamlingen 19. april 
På valg i år er Ane (modtager genvalg), Charlotte (modtager ikke genvalg), 
Morten (modtager ikke genvalg), Lars (modtager genvalg), og Troels 
(modtager genvalg). 

 
5. Røsnæs Fyr  

Infomøde d. 17/4 kl 19 for interesserede i aktivitetshuset med praktisk 
information om fyrpasserjobbet, men også en generel information om 
Røsnæs Rundt. 
Udstillingen derude er under løbende modernisering – blandt andet bliver 
Morten Lindhardts billeder hængt op.  
 

6. Orientering om Sommerfest 2. juni 
Vi har søgt og fået 15.000,- fra Liv i Kalundborg-puljen og fået en 
Ramasjang-kendis til at komme og underholde børnene, og ellers ligner 
konceptet meget de tidligere års program. Støtteforeningen til friskolen har 
også søgt om et tilskud til et arrangement samme dag.  
Den 4. august holder sejlklubben et arrangement på havnen, hvor vi også 
gerne hjælper til.  
 

7. Opdatering og indlæg til hjemmesiden RUB 
Orientering ved Malene: Husk at de gamle referater ligger under punktet 
”bestyrelsen” på hjemmesiden.  
Røsnæs Nyt ligger nu også i en digital udgave på siden.  
Ved næste møde sætter vi tid af til at gennemgå hjemmesiden for at få nye 
ideer til udvikling af siden.  
Arbejdsfordelingen i fremtiden er således, at Malene forsætter med at 
opdatere RUB’s hjemmeside, mens Mette Dinesen fra kommunen varetager 
hjemmesiden for Røsnæs Rundt.   
 



8. Revidering af ny folder Røsnæs Fyr – Ulstrup Mølle – Røsnæs Rundt 
Uddeling og kort gennemgang af folderen for seværdigheder, der er/bør 
være på. Detaljegraden må hverken være for lille eller for stor. Det er 
centralt, at man kan se, hvordan man kommer hen til de 
tilbud/seværdigheder, vi er interesserede i, at folk finder hen til.  
Diskussion af om der bør fremgå tilbud, der ikke ligger på Røsnæs. 
 

9. Foreningsmøde 28. februar 
Det primære punkt er en fælles kalender for foreningerne herude (med 
inspiration fra Fjaltring). Der vil desuden blive diskuteret muligheder og 
strategi for at få hurtigere internetforbindelse – Morten kontakter Olav om 
det tilbud, han lige nu selv afprøver.  
 

10. Forslag til Sankt Hans-taler  
Enighed om at den nye skoleleder Jakob Søborg er et godt bud på årets 
taler.  
  

11. Eventuelt 
Forårsvandretur d. 11/3 (fra den store p-plads ved fyret og vandring på 
nordsiden ud til aktivitetshuset) og sommertur d. 3/6. Forslag om at der kan 
købes øl og vand på turene.  
De nye Røsnæs Rundt-hæfter er bestilt (200 stk) – der er solgt godt både ved 
fyret og til julemarkedet.  
D. 16/6 kl. 19 spiller Mikala Petri i Aktivitetshuset. 
Malene har kontakt til Ole Eskling, der gerne vil holde oplæg om 
oplevelsesturisme og Dark Sky.  
 

12. Næste møde 
5. april kl 19 i klubhuset. 

 


