Referat - Bestyrelsesmøde i VenøBoen torsdag 27.10.2016 kl. 19.00 hos Aase
Deltagere: Aase, Søren, Irma, Inge, Kristian, Karl-Christian, Nina (ref.)
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Konstituering (formand, kasserer, sekretær og færgeudvalg)
3. Fortælleaften den 2. november
4. Sms-advarsel
5. Færgen (evaluering af takstnedsættelse, nedbruddet)
6. Juletræsfest
7. Campingpladsens bålplads/skrotplads
8. Venø, Natur og Fritid 2020
9. Beboermøde 22/11
10. Datoer for kommende møder (medbring kalender)
11. Evt.
1. Siden sidst:
Velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer, Inge Dehnfeld og Kristian Olesen og
Karl-Christian Olsen (alias K.C. eller Kalle).
Der er stadig plads på guide-uddannelsen. Interesserede kontakter Aase.
Landsbyudviklingsmøde i Struer den 3/11-2016. Aase og Irma deltager.
Repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer. Aase og Irma deltager
fra VenøBoen, og Jan Bendix som bestyrelsesmedlem i Ø-sammenslutningen.
2. Konstituering ny bestyrelse:
Formand: Aase Askanius, Kasserer: Søren Hindkjær, Sekretær: Nina Nilson, Repr. i
Færgeudvalget: Irma Bjerre-Pedersen.
3. Fortælleaftener:
I rækken af VenøFortællinger vil tidl. overfartsleder Thorkild Brosbøl denne gang
fortælle om Venø Færgefart gennem tiderne. Det foregår på Efterskolen, onsdag den
2/11-2016.
4. SMS advarsel:
Foranlediget af nogle hændelser på øen for nylig blev det på Generalforsamlingen
foreslået, at man måske kunne etablere en SMS-kæde i lighed med den, Færgefarten

tilbyder, f.eks. ved driftsforstyrrelser forårsaget af vejrliget eller andet. Hvordan en
sådan Ø-SMS-advarselseskæde skulle etableres og virke, blev diskuteret. Det
besluttedes ikke at etablere en SMS-ordning. En facebook gruppe : "Venø Beboerne",
som netop er oprettet, kunne dække en del af behovet, men flere er ikke på facebook.
5. Færgen (evaluering af nedbrud, takstnedsættelse):
Bestyrelsen har inviteret Søren Adsersen, Venø Færgefart, til at komme med oplæg på et
aftenmøde tirsdag den 22. november kl. 19.30 i Spisesalen på Efterskolen. Her vil alle
Venøboere få rig lejlighed til at komme med kritik og ros, og forslag til, hvordan
takstnedsættelserne bedst realiseres næste gang, til foråret.
6. Juletræsfest:
I et samarbejde mellem VenøGIFog VenøBoen inviteres traditionen tro til juletræsfest 5.
juledag på efterskolen fra kl. 17. Der bydes på buffet. Man medbringer mad svarende til
det antal, man møder op. Alle retter sættes på buffeten. Egne drikkevarer medbringes
samt en lille pakke for hver til pakkelegen. Der spises, danses om træ og leges pakkeleg.
Tilmelding vil fremgå af VenøPosten i december. Menighedsrådet bidrager med
godteposer til børnene.
7. Campingpladsens bålplads/skrotplads:
Det er ikke kønt med en skrotplads midt i naturen, lige ned til vandet. Aase og Irma
kigger på pladsen og skriver til formanden for campingpladsen.
8. Venø, Natur og Fritid, 2020:
Jan Bendix, suppl. i VenøBoens bestyrelse, deltog i dette punkt og orienterede om
planerne for renovering af øens to FDF-lejre, Firbjergsande og Venøborg, finansiering,
aktiviteter, målgrupper, etc. Jan vil på det offentlige møde den 22. november orientere
om status for planerne. Endvidere vil projektleder for Venøturisme-projektet,
Hanne-Dorthe Skjernaa sammen med Jan som afslutning på projektet orientere om
resultater og de seneste initiativer.
9. Beboermødet 22.11.2016:
Udover de punkter, der er skitseret ovenfor, vil Jan Oversø, Vestgruppen, fortælle om
gruppens arbejde på øen. Hvis deltagere fra Venø Havns bestyrelse kommer til mødet,
vil vi måske høre mere om overvejelserne omkring fremtidig brug af Havnehuset. Læs
mere om alle emnerne i VenøPosten for november.
10. Kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 29.11.2016 kl. 19.00 hos Nina
Torsdag den 19.01.2017 kl. 19.00 hos Irma
Torsdag den 23.02.2017 kl. 19.00 hos Kristian
11.11.2016 / Nina

