VENØBOEN BESTYRELSESMØDE
04.11.2014
Til stede: Jesper Olesen, Aase Askanius, Søren Hindkjær, Anja Villadsen, Irma Bjerre,
Anders Gjern, Nina Nilson
1. Nye venøboere: Der er et par nye beboere, der ikke har fået velkomsthilsen fra
Venøboen, enten fordi de ikke har været at træffe, eller fordi de netop er flyttet hertil.
Det følges der op på snarest (Jesper).
2. Konstituering: Aase Askanius (formand), Søren Hindkjær (kasserer), Anja/Nina
(sekretær).
3. Sponsoraftale til hjemmesiden: Den hidtidige aftale med Hvidbjerg Bank er udløbet.
Bestyrelsen laver nyt oplæg til en aftale, som vil blive forelagt muligt interesserede
banker/virksomheder (Jesper).
4. Bosat på ø uden læge: Problematikken tages op under ø-runden på
repræsentantskabsmødet i Odense den 7. – 9. november i Odense.
5. Vejforholdene fra kirken til havnen: Træer og anden beplantning i området
Tangvej/Havstokken er groet så meget, at det af sikkerhedsmæssige grunde bør
beskæres. Lidt mere herom i december VenøPosten (Søren).
6. Repræsentantskabsmøde i Ø-sammenslutningen den 7.-9. november 2014.
De 27 småøer, der er medlemmer, er blevet bedt om at svare på en stribe spørgsmål af
fælles interesse inden mødet. Svarene herpå blev diskuteret. Aase svarer skriftligt og
deltager i mødet.
7. Turisme – Hanne-Dorthe Skjernaa, som er nyansat koordinator for turismeudviklingsarbejdet på Venø, har startet sin besøgsrunde på øen til relevante
samarbejdspartnere. Kommunen har tilbudt Knud Overgaard en standplads på messen
”Ferie for Alle” i Herning i februar 2015. Den vil blive brugt på Venø.

8. Juletræsfest: Traditionen tro holdes der juletræsfest på efterskolen 5. juledag – som i år
er mandag den 29. december kl. 17. Arrangementet er et samarbejde med GIF. Mere
herom i december nummer af VenøPosten.
9. Kommende bestyrelsesmøder 2015:
Torsd. 15. januar kl. 19.30 – hos Irma
Tirsd. 17. februar kl. 19.45 – hos Aase
Torsd. 19. marts kl. 19.30 – hos Nina
Mand. 13. april kl. 19.30 – hos Søren

