
VENØBOEN 

Bestyrelsesmøde 2.9.2014 

Til stede:  Jesper Olesen, Aase Askanius, Irma Bjerre, Søren Hindkjær, Karin Kristensen, Bodil Anker-Møller, 

Jan Bendix (suppl. for Anker) 

 

1. Evaluering af sommerens ø-aktiviteter ( Pinsefest, Åben Ø mm): 

Gruppen fortsætter, men har brug for øvrig arbejdskraft. Mette og Kirsten har trukket sig fra 

gruppen. VenøBoens bestyrelse opfordrer til præcisering af arbejdsopgaverne og  til at rette 

specifikke forespørgsler, når opgaverne skal løses.  

Markedsføringen bør intensiveres 

Økonomien: Pinsefesten gav et mindre underskud. Status er : 5000 kr i beholdningen.   

Gruppen lægger op til de samme arrangementer i 2015 

2. Færgeudvalget:  

      Jesper vil foreslå VenøFærgen at gøre cykler gratis ved overfart. Punktet indbygges i de øvrige (nye) 

      Venø-turisme – tiltag. Se nedenfor.   

      Desuden kontakter Jesper Søren Adsersen om de muligheder, der er opstået i forbindelse med 

ekstrabevilling til billiggørelse af godstransport  

 

3.  Nye VenøBoer: Nina Nielson, Klitten 6 og Gitte ? ( nyansat efterskolelærer) i lejligheden i den gamle 

skole. Desuden Kathrine Borbjergaard m. kæreste også på Klitten. Jesper uddeler blomster.  

 

4. Udsendelse af VenøPosten til udenø´s medlemmer overgår til frivillig person. Jan forespørger.  

 

 

5. VenøTurisme: Tre personer skal til samtale om det opslåede job. Jan, Aase og Knud afholder 

samtalerne.    Ø-sammenslutningen afholder seminar for spisesteder  - opfordrer til deltagelse  

 

 

 



6. Generalforsamling:   

 

-   Karin og Bodil er på valg og ønsker ikke genvalg.   

-   Kontingent: Bestyrelsen fastholder beløbet for det nye år 

-  Dirigent: Marianne Pedersen forespørges 

-  Udviklingen ang Venøturisme skal på som punkt 

- Jan udsender rettelse ang. dato for generalforsamlingen  

 

7. VenøTårnet:   Der har været afholdt møde ang. placering af tårnet( arbejdsgruppen, kommunens 

”naturpleje” - repræsentant m.fl.) . Nyt møde med kommunens miljøafdeling tors.4.9. Derefter skal de 

formelle ansøgninger formuleres.  VenøBoen bemyndiger Per Mikkelsen og Jan Bendix til at afslutte idé 

–projektet ang. VenøTårnet. 

 

8. LAG  Småøerne. Vigtigt at kommunikere ud, at  alle VenoBoens medlemmer bør melde sig ind i den 

nyetablerede  organisation ( medlemskab er gratis ). Medlemskab vil signalere venøboernes interesse i 

aktiv medvirken til udvikling af landdistrikterne.  

 

 

 

 

 

      


