
VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE   22.9.2011  

Alle mødt 

_______________________________ 

 

1. Referat af mødet 22.8.2011 godkendt 

2. Opfølgning af punkter fra tidl. møde: 

a. Nedlægning af skovstier: 

VenøBoen henvendte sig for ca. ½ år siden til kommunen ang. spørgsmålet. Sagen 

behandles af biolog Tina Pedersen, som har rettet henvendelse til lodsejeren Punktet 

blev drøftet ved nyligt statusmøde mellem VenøBoen og kommunen ( se pkt. 3.a). 

Såfremt der ikke er svar ved udgangen af næste uge ( 1.okt) fremsendes rykker til 

kommunen. 

b. Ang. Venø Naturplan: VBGF har erklæret sig interesseret i at medvirke til projektet 

– og udpeger  repræsentant ved møde 3.10. 

c. Projekt ”Venø Lever” : Bestyrelsen er villig til at stille medlem til styregruppen i 

projektet ( jvf tidligere bilag) , når behovet melder sig. VenøBoen inviterer ny 

turistchef, Kim Høfler, på præsentationstur på Venø (AFJ). Høfler skal indtræde i 

projekt ”Venø Lever” 

  3. 

a. Referat fra statusmøde mellem VenøBoen og kommunen. 

      God opbakning fra kommunen til rækken af nævnte projekter. 

b.  Venø Færgen: Bjarne melder alt OK ang. driften. Sejltiden nedbragt. Jan indrykker    

                        fornyet opfordring i VenøPosten til brugerne om, at evt. henvendelser ang.                  

                        færgedriften skal meddeles Bjarne  

                    c.  Venøtårnet: Projektet kører 

        4.  

                    a. VBGF har fremsendt forslag til ændret udgivelsespolitik ifm VenøPosten. VenøBoen  

                        meddeler, at udgivelsespolitikken fastholdes, rammerne for bladet ligger fast. 

     Vi ønsker ikke særbehandling til enkelte grupper. 

b. Generalforsamling i VenøBoen 27.10.2011: Det praktiske arrangement på plads, 

herunder forslag til nye kandidater til bestyrelsen. Anker bestiller bagværk hos 

Helene. Jan indrykker opfordring til debat ang. VenøBoens aktiviteter under 

generalforsamlingens pkt. EVT – i VenøPosten. 

c. Venø Naturplan: Vel modtaget i kommunen. Beboermøde første gang 8.nov kl. 

19.30. Det undersøges om Havnehuset kan huse mødet. På mødet kan fremlægges 

kommunal registrering af landskaber på Venø 

d. Venø Serviceselskab ( se bilag) : Der skal nu laves brugerundersøgelse 

(spørgeskemaer, interview el. lign.) på øen af hvorvidt der er grundlag for 

forretningen. 

e. Ang. mosegrisene: Efter Naturstyrelsens svar arbejdes der nu i retning af to tiltag: 

Dels etablering af standpladser for rovfugle, dels undersøgelse af mulige 

forskningsmæssige initiativer.    

EVT: 

 VenøSund: Den gamle færge optages nu i register over historiske fartøjer 

 Ny mobilmast nu i funktion 

 Bestyrelsen foreslår fælles ø- henvendelse til Bremdal Radio ang. nye / opdaterede TV-

løsninger op imod Nytår, hvor div. sendeforhold ændres.  



 

 


