
VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

To. 20.08.2015 kl. 19.30 hos Nina 

 

Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær (fra kl. 20.30), Anders Gjern, Jan Bendix, Irma 

Bjerre, Nina Nilson (ref.).  Afbud fra: Jesper Olesen.  

 
Dagsorden 
1. Siden sidst 
2. Venø-teltet 
3. Generalforsamling i VenøBoen torsdag den 22/10 
4. Generalforsamling i SaDS 2016 
5. Mobilhold 
6. Venø-turisme 
7. Venø i Live 
8. Venø-fortællinger (fastsættelse af datoer) 
9. Kontigentopkrævning 
10. Evt.  

 

1. Siden sidst.  Suppleanten Jan Bendix indtrådt i bestyrelsen, efter Anja Villadsen er 

flyttet fra øen. En af de 27 småøer har ønsket at få eget postnummer, fordi de oplever, at 

post cirkler rundt og forsinkes. Venø oplever ikke det problem, så ønsker ikke eget 

postnummer. 

  

2. Venø-teltet. Det medfører store udgifter til teltleje hver gang et større arrangement på 

øen skal afvikles. En løsning kunne være lettere tilgængelighed til Venø-teltet, til glæde 

for alle på øen. Muligheden for mere aktivitet omkring brug af teltet undersøges gennem 

henvendelse til bevillingsgiver. 

 

3. Generalforsamling i VenøBoen torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.30 på 

Efterskolen. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, modtager genvalg. Der skal vælges 

et nyt medlem i stedet for Anja. Mulige kandidater spørges. Medlemmer af VenøBoen 

opfordres til at komme til Generalforsamlingen, vigtigt med stor aktiv deltagelse. 

Kontingentet fastholdes på 125 kr. pr. år. pr. person.  

 

4. Generalforsamling SadS – 20.-22. maj 2016 på Venø. Venø har værtskabet for 

Sammenslutningen af danske Småøers generalforsamling i maj 2016. Det er håbet, at vi 

arrangerer et møde, der viser Venø som et engageret samfund. Jan Bendix laver 

checkliste over mulige events. Aase undersøger budgetmuligheder og overordnede 

rammer til næste bestyrelsesmøde. Efterskolen benyttes til møderne. Aase og Jan 

undersøger Struer Kommunes interesse i at medvirke i arrangementet. 

 

5. Mobil-hold. TV-Midt-Vest ønsker et hold, som i det daglige optager små bidder video 

af natur og begivenheder, der kan opleves på øen, hvis man holder øjne, ører og mobil 

åben. Videoerne vil blive lagt ud på et link på TV-MV, hvor alle kan gå ind og se dem. 

Anders Gjern påtog sig opgaven med at finde et hold, der har lyst til at ”lege” med. Alle 

der har lyst, kan også selv kontakte Anders. 

 

6. Venø-turisme. Før det kommende år planlægges og den nye bevilling tages i brug, skal 

det vurderes, om dette års arbejde for øget turisme på øen har haft en gavnlig effekt. 

Vejret var ikke med os i år, desværre. På plussiden er stadig Solnedgangsmusik-



projektet, og Venø Færgefarts fine service til alle brugere. På minussiden er generelt, at 

flere på øen burde kunne have turisme-relateret erhverv. Der mangler samarbejde 

mellem turisme-aktørerne.  

 

7. Venø i Live. Åben Ø blev aflyst. Ikke andre aktiviteter. Der skal nok allerede nu tænkes 

i næste års arrangementer. Menighedsrådet har tilkendegivet økonomisk medvirken 

under forudsætning af sammenhængende program. VenøBoen vil evt. kunne støtte via 

Venø Udviklingsfond. 

 

8. Venø-Fortællinger. VenøBoen ønsker at arrangere nogle uformelle fortælleaftener i 

vinterens løb (2015/16), hvor vi benytter os af, at vi har beboere, der har boet her i 

mange år, og tilflyttere, der gerne vil vide mere om livet på øen gennem tiderne. 

Erindringer, anekdoter, løgnehistorier m.m. er nyttige også til at levendegøre øen for 

turister på guidede ture. Fortælleaftenerne foregår i Havnehuset på torsdage kl. 18.30. 

Planlagte datoer: 29/10, 19/11, 21/1, 25/2 og 31/3. Irma kontakter potentielle fortællere. 

 

9. Kontigentopkrævning. ? 

 

10.  Eventuelt. ? 

 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00/19.30? hos Irma. 

 

02.09.2015 Udkast 2/Nina 

 

 

 

 


