VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
07.03.2016 kl. 19.00 hos Irma
Deltagere: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre Pedersen, Hanne Marie Jensen, Anders
Gjern, Nina Nilson (ref.). Afbud Jesper Olesen.
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1. Siden sidst.
Venø deltog igen i år med Struer kommune på Ferie for Alle messen i Herning. Aase
konkluderede, at det var indsatsen værd at deltage. Uddelt mange foldere og svaret på spørgsmål
fra mange besøgende.
Lovforslaget om nedsættelse af færgetaksterne er modtaget i høring. VenøBoen ønsker at sende
egen indsigelse. Søren koordinerer med Jesper, der er VenøBoens repræsentant i Venø Færgefart.
2. Velkomstbrev til nye venøboere.
Søren havde sendt forslag til velkomstbrev, der sammen med flaske/blomst afleveres til
tilflyttere. 154 personer har betalt kontingent for 2016.
3. Strandrensning.
Som aftalt ved sidste møde sørger Anders for to traktorer med chauffører (kl. 13 lørdag den
19.03.2016). Hanne-Marie har købt krus og affaldssække. Aase forhører, om Efterskolen i lighed
med sidste år bager nogle kager. Jesper sørger for drikkevarer. Alle bestyrelsesmedlemmer
medbringer et par termokander kaffe. Øen opdeles i ca. seks ruter (Aase). De fremmødte
fordeles, så alle områder dækkes. Sækkene transporteres til skuret ved Kleppen, hvor de hentes
af kommunen. Efter endt arbejde, hygger vi udenfor Havnekiosken med kaffe, sodavand og
kage.
4. Forespørgsel fra Legepladsudvalget.
Placering af legepladserne er besluttet, en på havnen, og en i Præsteskoven. Kommunen
orienteret og har meddelt, at tilsyn skal foretages hvert andet år og koster 2.000 kr.
5. Generalforsamling i SaDS
Tilsagn foreløbig fra 34 Venøboere om at være vært for tilrejsende deltagere. Ø-sekretariatet
bliver på Nørskov. Selve generalforsamlingen holdes i spisesalen på Efterskolen lørdag fra kl.
14-ca. 17. Fra kl. 9 til ca. 12 tilbydes deltagerne en rundvisning på Venø. Søren kontakter de
relevante virksomheds- eller bestyrelses- repræsentanter. Der er stadig brug for flere
indkvarteringssteder. Hver af de 27 øer må max. tilmelde to deltagere. Der er sendt invitation til
alle øerne fra sekretariatet. Tilmeldingsfrist sat til 5. april. Aase havde lavet en liste over
arbejdsopgaver, der skal besættes/koordineres. Jan er tovholder på aktiviteter fredag kl. 15-18.
6. Eventuelt. Intet at bemærke.

