Referat - Bestyrelsesmøde i VenøBoen torsdag 19.01.2017 kl. 19.00 hos Nina
Deltagere: Aase, Irma, Inge, Kristian, Nina (ref.). Afbud fra Søren og K.C.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering af beboermødet den 22. november
3. Ø-seminar for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og ø-præster 27. - 28. april
4. Strandrensning lørdag den 8. april
5. Takstnedsættelse af færgeprisen i foråret
6. Evt.
1. Siden sidst:
 I Juletræsfesten den 29. december deltog ca. 60 personer. Det var som altid en
hyggelig aften med god mad, dans om juletræet, og julemand og godteposer til
børnene.
 Struer kommune har besluttet ikke at deltage i "Ferie for Alle" messen i Herning.
Der er ikke penge til det. På messen de senere år har frivillige fra Venø deltaget
aktivt i standen og snakket med de besøgende og uddelt brochurer om Venø.
2. Evaluering af beboermødet den 22. november 2016:
Stor tilfredshed fra de fremmødte ca. 45 deltagere med, at der blev holdt et møde.
Det blev et godt møde, hvor problemer blev belyst, og der var rig mulighed for at
stille spørgsmål.
 Konkret blev det foreslået, at der på Venø Færgefarts hjemmeside blev lagt
billeder og navn på ledelse og ansatte. Dette har færgefarten efterfølgende svaret,
at man ikke ønsker at imødekomme.
 Der blev også spurgt til, hvorfor sæsonkort mærkaten var ændret, så
tilhørsforholdet af bilen til Venø ikke fremgår. Søren Adsersen har lovet, at Venø
igen kommer på mærkatet.
3. Ø-seminar for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og Ø-præster 27.-29. april:
Forslaget om, at VenøBoen ville stå for den praktiske afvikling af seminaret blev i
enighed mellem Venø Menighedsråd og VenøBoen besluttet til, at "vi hjælper
hinanden".

4. Strandrensning, lørdag den 8. april 2017:
VenøBoen vil igen i år forsøge at arrangere strandrensningsdag sammen med Venø
Efterskole. Aase tager kontakt til skolen.
5. Takstnedsættelse af færgepriser i foråret:
Punktet blev diskuteret, men intet besluttet. Gratis-princippet, som blev praktiseret af
Fur i efteråret, var måske ulovligt. Vi afventer afgørelsen i denne sag. Hvis det
bliver tilladt, vil VenøBoen gå ind for gratis perioder eller perioder med en symbolsk
betaling for private køretøjer, forudsat øens erhvervs-aktører aktivt vil medvirke til, at
der er noget at tilbyde gæsterne. Irma og Aase arbejder videre med sagen
6. Eventuelt.
Efterskolens elever og ansatte - og alle øvrige, der færdes på Venøs veje i mørket her
om vinteren - opfordres til altid at iføre sig en neon-vest og gerne andre reflekser, når
man går eller cykler. Risikoen for påkørsel er reel, hvis man ikke følger denne
forholdsregel.
Næste møde i VenøBoens bestyrelse er ændret til mandag den 27.02.2017 kl.
19.00 hos Kristian.

