
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. januar kl. 18.00 

Røsnæs Udvikling & Beboerforening 

 

1. Orientering fra Lokalhistorisk Arkiv 
Der er 6 aktive i arkivet, og det nye års åbningstider er stadig mandag 14-16. 
Arkivernes Jul er udkommet og har solgt fint. Bestyrelsen og andre opfordres til at 
købe et eksemplar.  
Bo- og vækstcenteret har lavet et flot skilt med våbenskjold til arkivet, der skal 
hænge på klubhuset. På fyret sælges desuden krus med logo. 
 

2. Orientering fra Ulstrup Mølle 
Vinterperiodens renoveringsprojekter foregår planmæssigt. Der er blevet doneret 
ny trådsigte, som snart tages i brug, og enkelte træer på grunden er blevet fældet 
eller beskåret. 
 

3. Orientering Røsnæs Havkajak 
Der er 56 interesserede pt. Der er aftalt træningstime i Kalundborg Svømmehal d. 
17. og 18 februar fra kl 8-10 og igen d. 18. og 19. marts fra 15-17.  
Når vejret tillader det, bliver der faste ro-dage: torsdage kl 18-20 og lørdage fra kl 
10-13. 
 

4. Status på økonomi 
Arkivets indestående er godt 6400,- , Møllens indestående 25.000,- og RUB har 
250.000,- I de kommende dage bliver girokort til medlemskab af RUB for 2017 
rundsendt sammen med Røsnæs Nyt.  
 

5. Status på Røsnæs Rundt 
Færdiggørelse af det maritime hus er i fokus. Der er stadig nogle skønhedsfejl, som 
har betydet, at et beløb er tilbageholdt fra hovedentreprenøren. Der er bestilt 
nøglebriksystem til brusefaciliteter og sauna.  
Fiskerne, sejlerne og havkajakerne mangler plads dernede, så der er ansøgt midler 
til en bygning, der kan huse dem.  
 

6. Sæsonstart Røsnæs Fyr  
Lørdag d. 1. april starter vi 2017-sæsonen op. Vi vil gerne have åbent både lørdage 
og søndage igen i den kommende sæson. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til 
at skaffe nye hjælpere til vagtlisten. 
 

7. Sommerfest 10. juni  



Drøftes på foreningsmøde den 7. feb. Bestyrelsens medlemmer er ikke forpligtet til 
at møde op til foreningsmødet, men er meget velkomne! 
 

8. Ny folder Mølle/Fyret 
Vi vil gerne genoptrykke folderen, men med et nyt layout og et nyt formål. Denne 
folders formål skal være en mere generel information om Røsnæs til turisten end 
Røsnæs Rundt-brochuren. Malene laver et udkast og kontakter Reklameservice.    
 

9. Brainstorme vedr. at udvide Naturskolen til ”Røsnæs Natur- og Kulturcenter” 
Hvad kan man forestille sig at laden skal bruges til? Følgende forslag blev fremsat: 

·        Restaurant/Cafe 
·        Udstillinger 
·        Multihus 
·        Naturama 
·        Koncerter 
·        Foredrag 
·        Bed & Breakfast 

 
 

10. Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af manual for bestyrelsesarbejdet 
Der er ikke tid til at komme i gang nu – vi vil afsætte tid i april til arbejdet.  
 

11. Det gode børneliv (orientering v/Malene) 

Forslag om at RUB igangsætter en konkurrence blandt skolens 4.+5.+6. klasser om at 
beskrive og formidle ”Det gode børneliv” i samarbejde med dansklærerne, så 
både skolen og området bliver promoveret som et børnevenligt område. Malene 
og Ane er igangsættere.   
 

12. Eventuelt. 
Morten Lindhardt har sendt en forespørgsel, om der kan komme musik-
arrangementer på havnen. Der er ikke aktuelle planer, men vi vil gerne støtte 
projektet, hvis Morten starter det op. 
 
Bestyrelsens navne og fotos er endnu ikke kommet op i skabet ved Brugsen. Alle 
sender en selfie + tlf + e-mail til Malene inden næste møde.  
 
John har kontakt til et par fiskere, der gerne vil sælge fisk fra Nyby Havn.  
 

13. Næste møde  
Vi mødes igen d. 7/3-17 kl 19. 

	



	


