Referat - Bestyrelsesmøde i VenøBoen, mandag den 22.08.2016 kl. 19.00 hos Irma:
Til stede: Aase, Jesper, Hanne-Marie, Søren, Anders, Irma, Nina (ref.).
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Nedsættelse af færgepriser
3. Venø, 2020
4. Opfyldning af kanter langs vejen
5. Generalforsamling VenøBoen
6. Sundhedskort
7. Fortælleaftener
8. Velkomst
9. Kontingentopkrævninger
10. Evt.
1. Siden sidst:
Aase holdt møde med Nikolaj om bogbilen. Nikolaj kontakter Jørgen Jensen. Der er ønske om, at
Pokemon kan findes på Venø (det siges dog, at det gør den allerede, ref.)
2. Nedsættelse af færgepriser:
Tilskud fra staten til nedsættelse af færgepriser i skuldersæsonen er for Venø besluttet at gælde fra
08.08. til 31.10.2016, hvor prisen for en bil med max. otte personer vil koste 65 kr. Efter sæsonen
evalueres dette koncept, og eventuelle ønsker om ændringer kan diskuteres. Jesper skriver lidt om de
aktuelle færgeproblemer i VenøPosten.
3. Venø, Natur & Fritid, 2020:
VenøBoens oplæg angående udviklingsperspektiver for Venø. Der er indkaldt til samtale med alle
interessenter, den 14. september. Struer kommune stiller lokaler til rådighed for mødet. Fra Venø
deltager Aase, Jan Bendix og Per Mikkelsen, samt andre, der har interesse for projektet. Jan Bendix har
efterfølgende sendt referat fra mødet. Oplægget kan ses på hjemmesiden.
4. Opfyldning af kanter langs vejene på Venø:
Inden sommerferien blev asfaltvejen givet et nyt lag asfalt. Det medførte høje kanter, som kan blive
farlig for alle typer trafikanter. Aase haft kontakt til kommunen, som lovede opfyldning i denne uge
(uge 34).
5. VenøBoen Generalforsamling:
Holdes torsdag den 6. oktober kl. 19.30 på Efterskolen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se VenøPosten
for september.

6. Sundhedskort:
Det er nu muligt at få egen praktiserende læges navn på Sundhedskortet (tidligere kaldet
sygesikringskort), selv om vi bor på "ø uden egen læge". Ved akut sygdom og eventuel indlæggelse og
ved speciallægebesøg uden henvisning, er risikoen, at egen læge ikke får journal tilsendt, hvis navnet
på lægen ikke står på kortet. Søren Hindkjær orienterer om emnet i VenøPosten for september.
7. Fortælleaftener:
Rækken af fortællinger om livet på Venø tilbage i tiden fortsættes. Den første bliver Thorkild Brosbøl
(den 2. november 2016 kl. 19.00). Den første i det nye år bliver Claus Bjørnbak (den 25. januar 2017
kl. 19.00). Yderligere forhåndsomtale i VenøPosten for henholdsvis oktober og for januar.
8. Velkomst:
Nye Venø-boere på Riisvej 14, Riisvej 20, Kimingen 8 og Nørskovvej 14, vil få en velkomsthilsen fra
VenøBoen.
9. Kontingentopkrævninger:
Søren afleverer udfyldte girokort til Aase, som sammen med Irma fordeler dem på øen.
10. Eventuelt: Intet at bemærke.

Næste møde: Onsdag den 21. september kl. 19.00 hos Hanne-Marie.

02-10-2016 / Nina

