
 

Referat 

Bestyrelsesmøde VenøBoen Torsdag 30.03.2017 kl. 19.10 hos Irma 

Deltagere: Aase, Søren, Irma, Kristian, Inge, K.C., Nina (ref.) 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Strandrensning 

3. Påskeugen 

4. Fortælleaften 

5. Generalforsamling på Avernakø 

6. Sommerguidening 

7. Legeplads 

8. Evt. 

 

1. Siden sidst: Intet at bemærke 

 

2. Strandrensning 

Start og slut for deltagere ved Havnehuset. Start kl. 13.00. Aase og Irma sørget for 

sække, sodavand, krus, m.m. Efterskolen kommer med kage. Nikolaj fortæller Aase 

inden, hvor mange deltagere, der forventes fra Efterskolen. Irma, Inge, Nina, Kristian, 

Aase medbringer hver en termokande med kaffe til fortæring, når arbejdet er overstået.  

Morten Gjern kører Nørskov traktor. Kristian kører sin egen. Mogens kommer med 

anhænger på bilen. Ruter, opsamling, kørsel aftales indbyrdes. De sædvanlige ruter for 

opsamling fordeles på de fremmødte, som får en plastiksæk hver. 

 

3. Påskeugen 

Brochuren Venødage 9.-17. april 2017 er vedlagt som tillæg i VenøPosten for april og 

udleveres på færgen i perioden i stedet for billetter. Udover erhvervs- og 

kulturaktørerne, bemandes Havnehuset af frivillige, der bager kage eller/og står i 

kiosken efter et planlagt skema, Aase og Irma har sendt ud, hvor man kan melde sig på 

de ledige pladser. Havnehusets café er åben mellem 13-17 (i kroens middagspause), 

hvor gæster kan købe kaffe og kage. Prisen er sat til 35 kr. for kaffe og kage. 

Campingpladsens købmand holder også åbent, der kan købes is, slik, drikkevarer. 

 

4. Fortælleaften 



Onsdag den 5. april kl. 19.30 på Efterskolen. Claus Bjørnbak, kommer og fortæller om 

sine mange aktive år som beboer på Venø. Irma og Aase sørger for køb af kaffe, mælk 

og småkager. Inge bager en kage. Irma, Aase, Nina mødes kl. 18.45. 

 

5. Generalforsamling på Avernakø. 

Sammenslutningen af Danske Småøer holder 19.-21. maj GF på Avernakø. Se 

indkaldelsen i Ø-Posten, vedlagt VenøPosten for april. Aase og Mogens Askanius 

deltager.  

 

6. Sommerguidening 

Rundvisning hver torsdag fra maj til august.Guidningen bemandes med folk fra 

guidegruppen.  

 

7. Legeplads - udvalgets forslag. 

Der foreslås to placeringer af legeplads, på Havnen og i Kirkeskoven. Aase skriver til 

Legepladsudvalget og henviser til, at henholdsvis havnebestyrelsen og menighedsrådet 

søger om midler til etableringen.  

 

8. Eventuelt: 

Aase fået henvendelse fra Nordisk Film TV, der er igang med at udvikle en 

programserie med titlen "Danmarks Skønneste Ø" til TV2 fri. En video på max. 30 

sekunder, taget med egen mobiltelefon, er det, firmaet ønsker. Vores vakse nytilflyttere, 

Inge Dehnfeld og Christian Mortensen, stiller sig til rådighed. Fristen for indsendelse var 

dagen efter, vi holdt møde, så arbejdet er på nuværende tidspunkt udført. Vi glæder os til 

at se resultatet til efteråret. 

 

Næste møde: Torsdag den 27. april kl. 19.10 hos Søren. 
 

10.04.201/Nina 

 

 

 

 

 

 


