Bestyrelsesmøde onsdag den 21-02-18 hos Nina kl 19.10.
Deltagere: Inge, Irma, Søren, Erling, Kristian, K.C., Nina (ref.)
Dagsorden:
• Siden sidst
• Strandrensning
• Videre planlægning af påsken • Hvem har meldt til?
• Hvad kan vi som VenøBoen bidrage med? Skal vi bidrage med noget?
• Erling: mail fra Carsten fra “De Nattergale” - han kan i oktober, har vi også åben ø der,
og er det et arrangement vi skal holde, eller overgive det til Musikforeningen?
• Eventuelt.
Siden sidst:
Søren undersøger, om en beboer er fastboende. Det er bemeldte beboer ikke.
Strandrensning:
Lørdag den 24. marts 2018 start fra kl 13.00 ved Havnehuset.
Alle aktører er efterfølgende på plads. Det drejede sig blandt andet om følgende:
Nina: spurgt forstander Tage Jepsen, om Efterskolen ville være med. Det ville de gerne,
men alle elever er ude at rejse i ugen op til 24. marts, og kun få vendt hjem. Kontakt til
Tage igen i uge 11, har han bedre overblik. Men skolen meget positiv for sagen.
Irma: spurgt kommunen, om de vil hente det samlede affald. Det vil de ikke. Derfor
anvendes samme metode som sidste år, at Mogens Askanius kører affald på
Genbrugspladsen.
Deltagere fra Bestyrelsen: medbringer kande med kaffe, Irma køber sække og vand, Inge
skriver i VenøPosten, Efterskolen forventes at donere en kage.
Irma: spurgt nye forpagter af Havnekiosken, Marcello, om han vil lave fællesspisning
om aftenen. Den er han med på, invitation i VenøPosten for marts. Tilmelding 22/3.
Kristian: stiller med traktor og kører grupper til Venøborg, hvorfra opsamlerne bevæger
sig sydover. Inge har plan over øvrige ruter også.
Videre planlægning af påsken:
Positiv tilbagemelding fra alle aktører. Programmet for ugen er på nuværende tidspunkt

(10/3) færdigproduceret og trykt af Jan Bendix og sekretær Bettina Kjær. Efterfølgende
omdelt og kan ses på vores hjemmeside.
Eventuelt:
Nina vil holde loppemarked på egen matrikel. Det blev besluttet, at man vil forsøge at
gøre lidt mere ved lopperiet i efterårets gratis færge dage - måske.
Nina gjorde opmærksom på tur tilbudt VenøBoerne til Karup flyveplads med
rundvisning af bunkers og befæstningsanlæg, tyskerne byggede fra 1940-45.
Efterfølgende frokost på Grønhøj Kro. Tilmelding senest 18/3. Se omtale i VenøPosten
for marts. Pris 150 kr. pr. person for transport med Venø-Bussen. 150 kr. pr. person for
frokost. Tanken er en hyggelig dag, hvor vi har god tid til at snakke og få lidt historie,
kultur og spiseligt sammen.
Erling melder nejtak til De Nattergale.
Inge været til stormøde om Geopark Vestjylland.
Erling fået post fra Dorthe Winther (SaDS) om kompetencekursus til små virksomheder
på de små øer. Erling tager kontakt til Jan Bendix.
Næste møde: Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.10 hos Inge.
Venø, 15-03-2018 / Nina

