Referat
Bestyrelsesmøde VenøBoen mandag 27.02.2017 kl. 19.00 hos Kristian
Deltagere: Aase, Søren, Irma, Kristian, Karl-Christian, Nina (ref.) Afbud: Inge.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Fortælleaften ved Claus Bjørnbak
3. Strandrensning
4. 9. - 17. april gratis færge
5. Local tellings
6. Lån vedr. venøturisme version 2
7. Mail fra Jan vedr. skiltning
8. Bestyrelsesmøder i marts, april, maj og juni
(medbring kalender)
9. Evt.
1. Siden sidst:
Aase og Jan møde med teknisk direktør Jørgen Jensen, Struer kommune, den 21/2.
bl.a. om afhentning af affald, opsamlet ved Strandrensningsdagen den 8. april.
2. Fortælleaften ved Claus Bjørnbak:
I rækken af Venøfortællinger kommer Claus Bjørnbak, onsdag den 5/4-2017 kl. 19.30
og fortæller om sit liv på Venø fra 1967 til 1987. Foregår på Efterskolen. Omtale i
VenøPosten for marts og april. Irma og Aase sørger for kaffe og kage.
3. Strandrensning:
Som nævnt under pkt. 1 sørger Jørgen Jensen for container til affald og hurtig
afhentning. Aase kontakter Nikolaj for at aftale, at Efterskolen som tidligere år har lyst
til at levere kage til deltagerne i strandrensningen. Aase/Irma sørger for plastikposer,
krus, drikkevarer samt sørger for, at nogle ø-boere, der deltager, medbringer et par
kander kaffe hver. Der forventes mellem 40-45 deltagere. Kristian skaffer en traktor.
Ryan spørges også om deltagelse med traktor og aflevering af affald til færgen. Søren
tager kontakt til Ryan.

4. 9.-17. april gratis færge:
Alle erhvervs- og kulturaktører på Venø er kontaktet af Aase og Irma, fordi der med
kommunen og overfartsledelsen er aftalt gratis færgetransport for alle typer køretøjer
under 3.500 kg (busser undtaget) og personer, i perioden 9.-17. april. Omtale i
VenøPosten for marts. Jan Bendix sørger for pressemeddelelser til alle lokale medier.
5. Local Tellings:
Claus Pedersen, fra Struer-egnens turistforening, skulle koordinere de forskellige tilbud
om fortællinger på Venø. Der er opstået en del forvirring omkring tidspunkter, der ikke
harmonerer. Foreløbig er resultatet, at Ove Bjerre-Pedersen fastholder sine fortællinger i
kirken i ugerne 27-30 søndage kl. 9.30. De øvrige tilbud informeres der om på Venøs
hjemmeside, når de er besluttet.
6. Lån Venøturisme 2.
Afslutning af regnskabet kan først ske, når alle regninger, som vi ikke har penge til, er
betalt. En mellemfinansiering er derfor nødvendig. Det kan blive dyrt at få et lån, der vil
gå tre måneder fra vi betaler, til pengene udbetales fra LAG + Ø-støtte. Aase har tilbudt
at stille de 150.000 ca. kr. til rådighed på gunstige vilkår. Bestyrelsens medlemmer enige
om, at sige jatak til tilbudet, så kreditorer kan blive betalt hurtigt og regnskab følgelig
afsluttes.
7. Mail fra Jan om skiltning:
Venøturisme 2 har bedt om, at adgangen til de fire vandreture på Venø skal gøres
tydeligere med skiltning. Struer kommune og Geopark Vestjylland står for, at det er
tilladte steder, de bliver sat op, så de ikke stilles på lodsejeres private jorde uden
tilladelse.
8. Bestyrelsesmøder marts, april, maj, juni:
Torsdag, 30.03.2017 kl. 19:00 hos Irma.
Torsdag, 27.04.2017 kl. 19:00 hos Søren.
Tirsdag, 30.05.2017 kl. 19:00 hos Kalle (K.C.)
Mandag, 26.06.2017 kl. 19:00 hos Aase.
9. Eventuelt:
Intet at bemærke.
14.03.2017 / Nina

