
Bestyrelsesmøde i Venøboen d. 24.april 2019. 

 

Punkt 1. Møde med Henrik Brosbøll fra Herrup, der kan inspirere os til at organisere alle 

aktiviteterne på Venø på en bedre måde. Henrik kom ikke til mødet, derfor blev punktet udskudt til 

mødet d. 22.maj. 

Punkt 2. Evaluering af strandrensningen. Strandrensningen var en succes. Mange deltog, og der 

blev faktisk fundet meget lidt skrald. Kommunen laver også en strandrensning hvert år, men 

foreløbig fastholder vi at det er en god ide at samle Venøboerne og gøre det selv.  

Dels fordi der var færre efterskoleelever end normalt, og dels fordi vi gerne vil støtte havnekiosken, 

havde bestyrelsen besluttet at give sandwich til alle deltagere. Det tiltrak mange, og det var en god 

og hyggelig måde at samle Venøboerne på. Men det var også dyrt, så det er ikke blevet til en 

tradition. Berit laver et notat med erfaringsopsamling. 

Punkt 3. Evaluering af Åben-ø dagene. Umiddelbart havde bestyrelsen en oplevelse af at det har 

været nogle gode dage med mange besøgende. Søren udsender en forespørgsel/spørgeskemaer til 

alle der bidrog med aktiviteter. 

Punkt 4. Møde med Jacob Bisgaard fra kommunen. Ønsket fra Venøboernes side om at få flere 

børnefamilier til at flytte til øen, kræver udstykning af flere byggegrunde. Jacob Bisgaard tog ideen 

med sig, men forklarede at der i kommunen er båndlagt mange arealer til andet, og det betyder at 

der faktisk er meget lidt mulighed for at afsætte arealer til udstykning af byggegrunde. Hvis ideen 

på et tidspunkt skal realiseres, så skal vi selv have gennemarbejdet mulighederne og redegjort 

for/sandsynliggjort at grundene kan sælges.  

I bestyrelsen fik vi en længere diskussion om de muligheder vi ser på Venø, for udstykning af 

byggegrunde, og vi diskuterede også hvad Venø i virkeligheden er bedst egent til. Hvad er 

børnefamiliernes behov og værdier, og hvordan kan vi indfri dem? Allan og Kristian følger op, og 

laver en mail til Bisgaard med punkter hvor der følges op på mødet. 

Punkt 5. Færgen, nyt om takstændringer. Forslaget er nu behandlet 2 gange i folketinget, og 

skal behandles 3.gang. Et folketingsvalg kan udsætte processen med tredje behandling, og det må vi 

nok forvente, så afgørelsen trækker ud. Vi kan endnu ikke gå ud med information til Venøboerne. 

Punkt 6. Nyt om legeplads i Kirkeskoven. Venøboen giver projektet videre til 

Havnebåndsudvalget og gymnastikforeningen, idet dette er en del af havnebåndsprojektet. Erling 

vil gerne forberede overgivelsen ved at finde en aktuel pris, da den gamle pris må formodes at være 

forældet. 

Punkt 7. Kommende aktiviteter – gratis færgedage. Søren gør opmærksom på de næste åben-ø 

dage i juni, hvor der er både løb og flere andre aktiviteter. Der er gratis færge i weekenden fra d. 

8.juni til 10.juni - pinsen. Det aftales at Søren gør opmærksom på dette, når han udsender 

spørgeskemaer. 



Punkt 8. Erfaringsopsamling, og drejebøger, der kan gøre bestyrelsens arbejde nemmere. Vi 

er en ret ny bestyrelse, og hver gang der er en ny aktivitet/begivenhed så synes det som om vi skal 

starte forfra, og finde ud af det hele. Erling foreslår at vi laver drejebøger til de forskellige ting, så 

vi har noget at gå ud fra.  

Vi taler om at vi ikke er igennem et år endnu, og at der jo ikke bare er forårsaktiviteter som besøg 

fra Ø-Lag og SaDS, åben-ø i påsken og strandrensning, men at der kommer aktiviteter i efteråret 

også, f.eks. generalforsamlingen i Venøboen. Vi beslutter at lave et årshjul, og foreløbig laver 

Erling en drejebog til åben-ø ugen, og Berit laver en drejebog til strandrensningen. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 22.maj på Kimingen 8.  kl. 19:10 

D. 21.maj er der møde med Brosbøll og repræsentanter fra øens foreninger og udvalg på 

efterskolen. 

Ref. Berit. 

 

 

 

 

 


