
Referat af generalforsamling i RUB 
27/8-20 kl 19.00 i Røsnæs Forsamlingshus 

 
 

1. Valg af dirigent 
Carl Trock valgt 
Konstaterer at forsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig 
 

2. Valg af referent (+ stemmetællere) 
Trine Fogh Lauridsen valgt til referent 
Forsamlingen godkender proceduren for generalforsamling og ekstraordinær 
generalforsamling 
Lene Henrichsen og Poul Christensen valgt som stemmetællere 
 

3. Formandens beretning  
Årets arrangementer: Vandreture, Sankt Hans, julefrokost nød alle meget stor opbakning 
2. plads ved Landdistriktsprisen 2019. Flot opmærksomhed om vores projekt. 
Indvielse af kajakhotel, møderum og kiosk maj 2019. Huset er allerede godt brugt/besøgt 
og fyldt af kajakker i hotellet.  
Kajakruten Rundt om Røsnæs udarbejdet og bliver trykt i løbet af de kommende måneder. 
Røsnæs Fyr fik forsinket sin åbning pga Covid-19, men åbnede dog 21. maj med 
rekordomsætning, og sommeren har haft flot omsætning. 
Kampagnefilmen ”Sommer på Røsnæs” blev iværksat for at støtte de lokale virksomheder, 
der led under forårets nedlukning. Det resulterede i mange besøgende – også 
førstegangsbesøgende – så vi opfatter filmen som en stor succes.  
Men det øgede antal besøgende har også haft utilsigtede konsekvenser i form af folk, der 
kører for stærkt, parkerer ulovligt, går uden for de afmærkede stier, og RUB føler et stort 
ansvar for at bidrage til løsningen på disse udfordringer.  
Vi har afleveret underskriftindsamlingen for fartbegrænsninger, der er foretaget i Brugsen, 
ved et styregruppemøde i kommunen. 
Cykelstien er desværre forsinket og har overskredet budgettet, men vi glæder os over 
etableringen, og at stien allerede bliver flittigt brugt.  
Kattegatforbindelsen vil formentlig blive diskuteret ved et møde i efteråret. Det er ikke i 
RUB-regi, men formanden understregede, at ingen i RUB’s bestyrelse er interesserede i en 
motorvej hen over Røsnæs.    
 
Den afgående formand udtrykte sine fremtidsønsker for Røsnæs heriblandt bosætning, 
udvidelsen af Røsnæs Havn, flere shelters, park og legemuligheder i Ulstrup by og multihal  
 
Ulstrup Mølle (v/Jens Arne) 
2019 var et godt år for møllen med 1000 gæster inkl. 3 børnehaver.  
Vi fik lov til topskæring af naboens træer, så vingerne kan køre rundt. Rundgangen viste sig 
at være rådden – der blev indkøbt tømmer og tjære. A.P Møller-fonden har doneret 
200.000 kr. og 100.000 kr. fra RUB. Desuden fik vi 79.000 kr. fra kommunen. Jerslev 
Stilladsservice har doneret stillads inkl. op- og nedtagning.  



Godt samarbejde med Lene fra forsamlingshuset i forbindelse med Juletræstænding. 
 
I foråret/sommeren 2020 overtog møllersvendene selv arbejdet med at gøre arbejdet 
færdigt, og vi kan alle se frem til afslutningen af arbejdet inden for et par uger. 
 
I efterårsferien planlægges en indvielse af den ”nye” mølle. 
 
Røsnæs Havkajak (v/Christian Ildor) 
Det er gået godt i 2019, og foreningen tæller nu 49 medlemmer + et skolemedlemskab.. 
Indvielsen af Havkatten foregik ved standerhejsningen 10. maj, og der er nu 36 pladser i 
hotellet. Loftet er nået i 2019: Alle pladser er nu optaget og mødelokalet er også flittigt 
brugt.  
Klubben nyder fortsat godt arbejde af samarbejde med Havnsø – nu har klubben selv 
uddannet instruktør. 
Der har været stor aktivitet, glæde og begejstring på havnen. Pontonen derude blev 
ødelagt af bølgerne flere gange i løbet af året, men betonrampen fungerer nu.  
 
2020: ”Positive velfærdsproblemer ” – mange nye medlemmer – snart kajak- og 
pladsmangel. Derfor er der fremsat krav til, hvor mange kilometer der skal ros om året, så 
ingen ligger ubrugte hen og optager plads. Der er planlagt 3-dages tur til Sverige for 
klubmedlemmerne.  
 
Tak til RUB for det fine anlæg. Vi har haft besøg af Sorø Kajakklub, der var behørigt 
imponerede. Tak til Carl Trock som afgående formand, der har doneret sit grej til klubben.  
 
Røsnæs Lokalarkiv (v/Tove): 
Besøg af friskolen for at besøge 5 ældre ”Røssere” for at børnene kunne få deres historie. I 
alt 180 besøgende hen over året.  
Arkivet har afholdt ”Byvandring uden vandring” to gange og deltaget i ”Paraplyens” møder 
og kurser.  
Der har været udstilling på møllen, sommerfesten og ved Arkivernes dag. 
 
I 2020 er mail og telefon passet på trods af nedlukning i foråret.  
 
Tove Rasmussen blev udnævnt til æresmedlem af Lokalarkivet.  
 
Alle 4 beretninger blev godkendt af forsamlingen 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab (v/Elin Anholm) 
Arkivet: Årets resultat viser et underskud på 5606 kr. og et indestående på 13.873 kr.  
Møllen: Årets resultat viser et underskud på 134.126 kr. og en gæld til RUB på 30.000,-  
Havkajak: Indtægter for 50.652 kr. og udgifter for 53.615,-. I alt underskud for året 2963 
kr., men egenkapital på 13.771,- 



RUB: Foreningen har i 2019 haft indtægter for 182.649 kr. og omkostninger for 626.364 kr. 
I alt afsluttede vi 2019 med et underskud på 443.715 kr. Egenkapitalen er ved årets udgang 
226.158 kr.  
 
Regnskabet revideret ved Mogens Frederiksen og Lis Larsen maj 2020.  
 
Hanne Merete: Hvilke automater der genererer underskud ved havnen, er der tale om?  
Elin: Det er lejen for øl, vand og slik-automaterne – ikke automaterne hvor man køber 
saunakort mv.  
 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 

5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.  
Bestyrelsen har ønske om vedtægtsændringer – derfor den indkaldte ekstraordinære 
generalforsamling. Der er først og fremmest tale om at få skrevet Havkajakklubben ind i 
vedtægterne på lige fod med arkiv og mølle og derudover at få moderniseret reglerne for 
afstemning ved fremtidige vedtægtsændringer. 
 
Forslag til vedtægtsændringer omdelt til forsamlingen og gennemgået af ordstyreren.  
Carl Andersen: Vedtægtsændringer bør udsendes til medlemmerne i god tid inden 
generalforsamlingen.   
Troels: Kommentaren tages til efterretning og vil indføres ved en eventuel kommende 
godkendelse af forslaget til vedtægtsændringer. 
Mogens Frederiksen: Hvordan rundsendes?  
Troels: Pr. mail til foreningens medlemmer. 
 
Afstemning via håndsoprækning: Overvældende flertal. Forslaget kan ikke vedtages ved  
den ordinære generalforsamling pga. gældende regler for vedtægtsændringer, da der ikke 
er over halvdelen af medlemmerne fremmødte. 
 
Ekstraordinær generalforsamling påbegyndt 
 
Samme dirigent valgt  
Samme referent valgt 
Samme stemmetællere valgt 
 
Forslaget vedtaget med overvældende flertal.  
Den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes.  
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til 225 kr. – blandt andet begrundet i 
forsikringsudgifter. 
Egon Hornslet: ønsker kontingentstigning til 300 kr. for hustande og 150 kr. for enlige.  
Anders Lejbach: Ser bestyrelsen det som problematisk med dette forslag? 



Christian Ildor: Kontingent burde være steget flere gange i løbet af de sidste år.  
Egon Hansen: Støtter forslaget om 300 kr.  
John O. Madsen: Støtter også forslaget om 300 kr.  
 
Afstemning om forslaget om kontingentstigning til 300 kr/150 kr. vedtaget med 
overvældende flertal.  

 
7. Valg af bestyrelse (6 i ulige år og 5 i lige år) 

Anders Kristensen, Lars Olsen og Tom Christensen genopstiller.   
Mogens Anholm indstiller Kathrine Fejlskov. 
Martin indstiller Anders Lejbach.  
 
Både genopstillede og nyopstillede blev valgt.  
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Asger Lundsgaard – modtager genvalg.  
Formanden indstiller Christine Brun Brandborg – sommerhusejer fra Helles Klint. 
 
Asger Lundsgaard og Christine Brun Brandborg blev valgt.  
  

9. Valg af 2 revisorer 
Lis Larsen og Mogens Frederiksen blev begge genvalgt 
 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 
Poul Christensen genvalgt 
 

11. Eventuelt 
Hanne Merete: Jeg savner en dialog mellem RUB og Foreningen Nej til motorvej på 
Røsnæs. Men jeg konstaterer også, at det var første gang, at RUB på en generalforsamling 
udtrykker sin holdning til en eventuel kommende Kattegatforbindelse. 
Troels: Jeg har haft flere dialoger med Anders Jørn Jensen, og bestyrelsen bakker op om 
arbejdet. 
John O. Madsen: Tak til dem, der har det store arbejde med at lave Røsnæs Nyt 
Troels: Takkede Mette og Christian for deres arbejde i bestyrelsen. 
Lene: Forsamlingshuset takker Troels for det store og gode samarbejde.  
Mogens: Takkede Troels for samarbejdet og den store indsats gennem årene.  


