Referat
Bestyrelsesmøde VenøBoen Torsdag 09.11.2017 kl. 19.10 hos Irma.
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Siden sidst
3. Evaluering ”Åben Ø”
4. Feedback fra generalforsamling
5. Resume fra Repræsentantskabsmødet (Erling)
6. Nye Venøboere
7. Juletræsfest på Efterskolen
8. Indlæg til VenøPosten
9. Venø i fortsat udvikling – Realdania-bevillingen
10. Beboermøde på Venø – invitation til SaDS
11. LAG Småøernes erhvervsdag 20. November 2017
12. Lokal bogsamling
13. Foredragsrække baseret på Aarhus Universitets Folkeuniversitet
14. Næste møde(r) – HUSK KALENDER
15. Eventuelt
Pkt. 9 – 13 er sendt fra Jan Bendix til drøftelse.
1. Konstituering af bestyrelsen
Nye medlem, Erling Roseth, blev budt velkommen. Bestyrelsen konstituerede sig
herefter som følger:
Formand:
Inge Dehnfeld Mortensen
Næstformand:
Irma Bjerre-Pedersen
Kasserer:
Søren Hindkjær
Sekretær:
Nina Nilson
Ø-repræsentant: Erling Roseth
Færgeudvalg:
Irma Bjerre-Pedersen
Menigt medlem: Kristian Olesen
Menigt medlem: Karl-Christian Olsen (Kalle)
Suppleant.:
Jan Bendix
Lars Vangsgaard
2. Siden sidst

Søren opdaterer VenøBoens hjemmeside.
Søren opretter mail-adresse til Inge til brug for bestyrelsesarbejdet: Inge@venoe.dk.
Erling beholder sin mail-adresse: erli0055@hkcloud.dk.
Kristian oprettes på mail-adresse: borebjerggaard@gmail.com.
Inge og Christian Mortensen opdaterer facebookgruppen: venoebeboerne.
Vælgermødet den 25.10.2017 i anledning af Kommunevalget den 21.11.2017 var
populært med stort fremmøde. Alle opstillede partiers spidskandidater deltog. Tak til
Efterskolen for at stille lokaler til rådighed og for at sørge for kaffe og kage.
3. Åben Ø
Venødagene 6.-8. oktober med gratis færge og aktivitetstilbud fra øens foreninger,
kunstnere, erhvervsdrivende til de besøgende, var velbesøgt og antalsmæssigt en succes
på trods af vejret. Der var god omtale forud for arrangementet. Næste år forventer Venø
Færgefart en større bid af bloktilskuddet.
4. Feedback fra VenøBoens Generalforsamling den 12.10.2017)
God stemning og mange fremmødte, ca. 35. Tak til Aase Askanius. Erling Roseth på
forhånd givet tilsagn om at lade sig vælge til bestyrelsen i stedet for Aase. Et forslag fra
Ryan om, at Færgefarten havde f.eks. en starter på lager på både ø-siden og Kleppen for
at forkorte tiden, hvor færgen er ude af drift, når uheldet er ude, er siden afslået af
Færgefarten. Det er et vilkår, når man bor på en ø, at der kan komme forsinkelser. Ikke
muligt at have lager af alle de små elementer, der kan tænkes at gå i udu. Nina
opfordrede til, at flere VenøBoere melder sig ind i Venøsund Færgelaug, så vi også
fremover har en livslinje lige her, hvis den rigtige færge planlagt/ikke planlagt i en
periode sættes ud af drift.
5. Resumé fra Ø-sammenslutningens Repræsentantskabsmødet i Odense,
Erling var frisk på jobbet som ny ø-repræsentant for Venø. Mange emner på mødet, som
blev en hyggelig tur med snak med mange gode folk fra de andre øer. Et emne var bl.a.,
at befolkningssammensætningen på øerne ofte bliver mest ældre, fordi ens børn først
skal blive store nok og flytte hjemmefra, før forældrene tager skridtet og gør noget, de
måske længe har haft lyst til, at flytte på en ø. På Venø er vi heldige, at den korte sejlads
til nogle større byer, kan kombineres med at have job uden den store gene. Færgens
sejlads frekvens er uhyre vigtig. Vicedirektør Simon Lubanski fra Erhvervstyrelsen
informerede om nye regler for foreningers brug og behandling af
personoplysninger. Vi skal være opmærksomme på at indhente tilladelser, hvis vi
videresender f.eks. et medlems e-mail, telefonnummer, portrætbillede m.m. Lister med
medlemmer må ikke offentliggøres. Folketinget forventes at vedtage den endelige lov

meget snart. Ø-pas stor succes. Ø-sammenslutningen har betalt 250.000 kr. Nogle
turistbureauer tager penge for passet, Venø har dem tilbudt gratis i standeren i
opholdsskuret på Kleppen. Jan Bendix sørger for opfyldningen. Alle øer opfordredes til
at bruge facebook til "den gode historie".
6. Nye beboere
Anders og Solvejg på Havstokken 9 skal have velkomstbrev og en flaske. Nina afleverer
snarest.
7. Juletræsfest
VenøBoen og GIF arrangerer som tidligere juletræsfest 5. juledag - den 29/12-2017 kl.
17.30. Vi skal hjælpe med at sætte borde op, pynte juletræ m.m. K.C. leverer "brugt"
juletræ. Inge snakker med Dorte Sauer og skriver i VenøPosten for december.
8. Indlæg VenøPosten
Nina skriver lidt om what to do ved påkørsel af rådyr og andre vilde dyr. Inge som
nævnt om juletræsfest. Erling om konstituering af bestyrelsen.
9. Venø i fortsat udvikling - Realdania bevillingen
Papirer fra Jan uddeltes. Realdania har bevilget 125.000 kr. til at udarbejde en prioriteret
plan for udviklingsaktiviteterne på Venø - under forudsætning af, at foreninger og
interessenter på Venø samlet bevilger tilsvarende beløb. VenøBoen besluttede at bevilge
de 9.000 kr., vi var blevet opfordret til at betale - igen under forudsætning af, at de
øvrige også melder positivt tilbage. Søren givet Jan besked.
10. Beboermøde på Venø - invitation til SaDS
Formand og sekretariatsleder fra SaDS og Morten Priesholm fra LAG Småøerne har
stillet sig til rådighed for et beboermøde i løbet af vinteren på Venø, hvis vi ønsker det.
Bestyrelsen positiv over for at sende invitation, men ønsker mødet rettet mod foreninger
og andre interessenter på Venø, ikke "folkemøde" som sådan. Erling melder til Jan.
11. LAG Småøernes erhvervsdag den 20. november.
Interesserede kan selv tilmelde sig på LAG småøernes hjemmeside. Ingen repræsentant
fra bestyrelsen deltager.
12. Lokal bogsamling
Forslag fra Erling om, at vi opfordrer Venøs beboere til at aflevere deres læste eller ikke
læste - gamle eller nye - gode eller dårlige - bøger, således at andre frit kan hente en bog

og læse i de lange vinteraftener og levere tilbage. Der ligger allerede nogle kasser med
bøger i Havnehuset. Hvor denne "Bogcentral" skal være, arbejder Erling videre med.
13. Livestream foredrag Aarhus Universitets Folkeuniversitet
Umiddelbart nok ikke interesse i denne sæson.
14. Næste møde:
Tirsdag den 19. december kl. 19.10. Irma lægger igen hus til, vi medbringer hver især
lidt juleri: Inge: æbleskiver, Nina: gløg, meld til Nina, hvad du har lyst til at medbringe.
Dagsorden følger. Husk ny kalender, så vi kan planlægge møder.
15. Eventuelt
Tak til Kalle for initiativ til Venøs beboere og andre, der kunne have lyst, til et besøg på
Jyske Dragon Regiments kaserne og museum den 15. november. Desværre ikke
tilslutning nok, hvorfor arrangementet ikke blev til noget.
Venø, 18-11.2017 / Nina

