Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Sognegården den 11. august 2017.
Tilstede fra bestyrelsen var: Henrik Larsen, Bo Bræstrup, Hans Normann, Marianne Ek, Bjarne Bach, Søren
Ussing, Tommy Reenberg, Lasse Braae, Adam Hey, Flemming Hansen, Svend Kirkegaard-Sørensen og
Hanne Winther.
Afbud: Søs Graae og John Mortensen.
1. Godkendelse af referatet den 24. maj 2017. Referatet godkendt.
2. Formanden orienterer. RVBL har fået mange nye medlemmer. Vi forventer en afgang på 10 % hvert år
grundet salg af hus, dødsfald mm. Bænken ud for Rørmosegård (Fjordstien) står på privat grund. Et ekstra
skilt på bænken med henvisning til Rørmosegård vil stille ejeren tilfreds. Kajakklubben. Alle nye mail i
denne sag er rundsendt til bestyrelsen. Simon Christiansen benytter RVBL byudvalgs navn når han kontakter
andre. Søren tegner byudvalget. Ikke Simon eller John. Henrik har sendt kopi af vores vedtægter omkring
dette emne til Simon. Vi venter til efter generalforsamlingen den 18. august med at sende et evt. brev til
Simon om hans misbrug af vores navn. Et flertal mener at byggeriet af nyt kajak hus bør foregå på vestsiden,
landsiden, af det bestående hus. Men RVBL kan ikke gå ind i debatten igen før en bestyrelses- beslutning.
Der har været 2 artikler i avisen i denne uge omhandlende Slots- og Ejendomsstyrelsens besøg på
Lodsoldermandsgården. Foreningsrådet. Otto Graham ville nedlægge dette råd. Det ville flertallet ikke.
Tommy er RVBL’s repræsentant i rådet.
3. Planstrategi 2020. Vi er nu ved version 9. Flemming viste et flot udkast til et hæfte med billeder for brug
af den trykte planstrategien. Der fremkom flere forslag til et andet navn. Udvalget vil tænke over navnet samt
finpudse indholdet til næste møde. Det er meningen at trykke afsnit i vores medlemsblad. Et menigt medlem
ønsker ændring af bevoksningen på det ryddede stykke jord ved Højsandet. Man mente ikke det skulle
skrives ind i Strategien, da det er privat grund. Det var foreningsrådet som stod for rydningen.
4. Orientering fra udvalgene.
Byudvalget ønsker en aftale med kommunen om en evaluering af deres besøg i Rørvig. Byplanlægger
Nanna Færgemann er vores kontaktperson. Søren ønsker et udspil fra kommunen angående døren i Strædet
9. Fjordvænget 6 står for en ombygning. Måske kan RVBL hjælpe med gode råd inden byggeriet begynder.
Møllen. Som besluttet ved sidste møde tages dette punkt op efter generalforsamlingen. De store skilte med
privat bør fjernes fra blomstermarken.
Landudvalget har med stor succes afholdt Dark Sky. Opsætning af bænke og skilte er nu færdiggjort.
Aktivitetsudvalget var med til at afholde Dark Sky. De vil til næste møde kommer med oplæg for nye
aktiviteter samt en evaluering af åbningstider for Lodsen. Standen på kræmmermarked var en stor succes. 16
nye medlemmer. Byvandringer med Kjeld Jensen er i RVBL’s regi.
5. Økonomi, regnskab og ændring af regnskabsåret. RVBL’s regnskab har nu været på vores hjemmeside
en måned. Der har ikke været nogen kommentarer til dette. Ønsket om at ændre regnskabsåret mente man
skulle udskydes til næste år, så man kan informere i god tid. Herefter blev det besluttet at alle ønsker om
vedtægtsændringer skal være forretningsudvalget i hænde, så vi kan få det med i bladet der udkommer primo
juni 2018. Da vi stadig har 600 bøger Hilsen fra Rørvig på lager, kom der et forslag om at sælge 400 bøger
for kr. 10,- pr stk. til Gitte Baess. De sidste 200 skal bruges som gratis velkomstgave for nye medlemmer når
kampagnen med kortet er slut.
6. Generalforsamlingen den 18. august. Bo har fremsendt udkast til beretning og Power Point. Søren har
meldt afbud. De 11 bestyrelsesmedlemmer skal side samlet samt skiftes til at kommenterer. Søs og John
opstiller ikke og har meldt afbud. Lige nu er der ikke ønsker om flere medlemmer i bestyrelsen.
7. Ny mødedato. Fredag den 6. oktober på Sognegården kl. 19.30. Lørdag den 25. november kl. 11.00 til ca.
kl. 16,30. RVBL byder på frokost.
8. Eventuelt. Hvad har Bylauget hjulpet med til Sky Dark udover at sætte det på Facebook?
Referat ved Hans 12. august 2017.
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