Referat
Bestyrelsesmøde VenøBoen Onsdag 23.08.2017 kl. 19.10 hos Søren
Deltagere: Aase, Søren, Irma, Inge, Nina (ref.). Afbud K.C. og Kristian.
Dagsorden
1. Siden sidst
2. Velkomstgave til nye beboere
3. Vælgermøde
4. Kontingentopkrævning
5. Julekrobal den 25. november i samarbejde med GIF
6. Program til "Gratis Færge 6.-8. oktober"
7. Eventuelt
1. Siden sidst:
Venøturisme status: Aase sendt regnskab ind med bilag.
Venøapp.: Evaluering skriftligt til Flemming og Jesper (Søren og Inge skriver).
Brevafstemning på Venø forud for kommunalvalget: 6. november på Efterskolen.
2. Velkomstgave til nye beboere:
Nye fastboere på adresserne: Den gamle skole, Strømmen 4, Strømmen 3, Sdr.
Vejrsbjerg. Søren sørger for velkomstbrev, Nina afleverer med samt en flaske rødvin.
3. Vælgermøde 25. oktober 2017 kl. 1930 på Efterskolen:
De politiske partiers spidskandidat i Struer inviteret. Positivt svar om deltagelse fra DF,
KF, RV, S, SF, V, Løsgænger. Mangler svar fra EL og ALT. Efterskolen står for kaffen.
4. Kontingentopkrævning:
Forud for generalforsamlingen i VenøBoen den 12/10-2017 ordner Søren betalingskort
og laver klar til uddeling/udsendelse. Aase og Irma tilbyder at køre rundt med dem på
øen.
5. Julekrobal 25/11-2017:
GIF har lavet aftale med Venø Kro om et julebal for alle over 18 år på øen. VenøBoens
bestyrelse vil tilbyde at hjælpe til, efter anvisning af GIF, med de praktiske opgaver.

6. Program til "Gratis Færge 6.-8. oktober":
Deadline for input til program for de tre dage er senest den 15. september 2017. Jan
Bendix spørges om at varetage PR-aktiviteterne forud for dagene. Christian Mortensen
sørger for, at programmet lægges på facebook og kommunens video
Der er kommet forslag til - eller aftalt - en del programpunkter:
• Kroen holder åben alle dage for frokost og middag
• Havnehuset - Aase skriver til havnebestyrelsen og forhører om deres planer. (Mette
svaret hurtigt: Åbent 13-17 alle tre dage for kaffe og kage som sidst).
• Havnehuset - Kirsten Yde og Christian Mortensen udstiller og sælger.
• Kirken åben, og Menighedsrådet sammensætter program for dagene.
• Campingpladsen åben og tilbyder overnatning gratis for personer, og billige priser for
alle slags campingvogne. Endvidere udleje af campingvogn på pladsen for 135 kr.
• Naturvandringer, Kristian Olesen sammensætter et turprogram for vandrere med
guidning.
• Efterskolen holdes åben. Aase kontakter Nikolaj om en udmelding til programmet.
• Venøsund, den gamle færge, Aase kontakter Bjarne om en udmelding til program
• Venø Galleri - Lis Jensen, holder åbent alle dage
• Karin Christensen udstiller som sidst i Aase og Mogens' garage, alle dage. (Irma
kontakter Per Vestergaard og spørger, om han også vil være med som sidst).
• Venø Fishfarm - Søren kontakter Ole Borbjerggaard
• Henvendelse til ejendomsmæglere - Aase kontakter
7. Eventuelt: Intet at bemærke.
Næste møde: Onsdag den 27.09.2017 kl. 19.10 hos Nina.

Venø, 28. august 2017 / Nina

