Referat Bestyrelsesmøde VenøBoen, mandag 13.06..2016 kl. 19.00 hos Nina.
Deltagere: Aase, Anders, Hanne-Marie, Irma, Nina (ref.), Søren. Afbud fra Jesper.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering af generalforsamling i SaDS (afvikling, økonomi, tilbagebetaling, mm.)
3. Åben ø
4. Venø turisme
5. Guide-uddannelse
6. Arrangementer i efteråret
7. Fastsættelse af de næste møder plus generalforsamling (husk kalender)
1. Siden sidst:
Velkomsthilsen afleveret til nye Ø-boere: Anders Vandsø Pedersen, Riisvej 12B, Ingrid Skadhede,
Riisvej 10, og Café og Havnekioskens bestyrerpar, Ole Andreasen og Tri La Tran.
Ejendomsmæglere har meldt tilbage til Jan Bendix vedr. skiltning af huse til salg. Ikke alle er lige
positive. Jan arbejder videre med sagen.
2. Evaluering af generalforsamling i SaDS (afvikling, økonomi, tilbagebetaling, mm.):
Afviklingen af mødet og de øvrige arrangementer forløb efter planen, bestyrelsen fik stor hjælp fra
mange ø-boere vedr. indkvartering, hjælp ved festmiddag, rundture etc. Regnskab ikke
færdigudarbejdet, men resultatet holder sig inden for det budgetterede. Søren tilbyder refusion for
ø-platten.
3. Åben Ø:
Jesper holder i denne uge møde med Flemming Damgaard. Konceptet for et Åben Ø skal
diskuteres, økonomi, dato, etc. De melder tilbage, hvad der er besluttet. Jesper har undersøgt, om
der er nyt om færgetaksterne, det er der ikke endnu.
4. Venø turisme:
Der er indtil nu kun udbetalt 50.000 kr. af de 275.000 kr., vi har fået bevilget. Der er brugt ca.
165.000. Projektet kører stadigvæk. Undersøges, hvor meget der evt. kan bruges til Åben Ø.
5. Guide-uddannelsen:
Struer kommunen har taget initiativ til og betaler for uddannelse af turist guider. Vi har to fra Venø,
der har sagt ja til at deltage i uddannelsen, som starter tirsdag den 25. oktober 2016 på Infocenter
Struer. Herudover er der undervisning i fem aftener i løbet af vinteren. Hvis flere Venø-boere er
interesseret, kontakt da Aase Askanius.
6. Arrangementer i efteråret:
Der arrangeres foreløbigt to fortælleaftener. Det bliver onsdag den 02.11.2016 og onsdag den
25.01.2017. Mere om de to fortællere i kommende numre af VenøPosten.
7. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder plus generalforsamling:
1. møde: Mandag den 22.08.2016 kl. 19.00 hos Irma.
2. møde: Onsdag den 21.09.2016 kl. 19.00 hos Hanne-Marie.
Generalforsamlingen blev foreslået til onsdag den 05.10.2016.
På valg er: Anders, Irma, Nina.

