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Møde i Venøboens bestyrelse, 21.02.2019, Riisvej 20 kl. 19.10. 

 

 
1. Godkende referat 

2. Besøg af Havnebestyrelsen. Info om planer for havnens fremtid. 

3. Besøg d. 25. af LAG og SaDs.  

4. Åben Ø i påsken. Vi efterlyser info om flere arr. 

• Galleri Kluk åbent 

• Kiosken holder åbent 

5. Planlægning af den årlige strandrensning 

6. Indlæg til marts udgaven af VenøPosten fra VenøBoen 

7. Møde med Jakob Bisgaard 

8. Møde med Henrik Brosbøl 

9. Velkomsthilsen til nye venøboere 

10. Brev fra Jesper N. Andersen ang. Venø app (Allan skulle kontakte udviklerne og aftale en afvikling men 

der er kommet en henvendelse fra udviklerne) 

11. Evt. 

Mvh. Erling Roseth 

 

 

1. Referat godkendt. 

2. Havnebestyrelsen var til stede for at orientere os om det arbejde der er i gang. Det er et 

opfattende projekt, der tager udgangspunkt i planer for ”Havnebåndet” og i at skabe 

muligheder for oplevelser på Venø, der får børnefamilier herover, og giver dem lyst til at 

vende tilbage. Desuden arbejdes der med udviklingen af bosætningsmuligheder og bedre 

muligheder for turisme herovre. 

Der er rigtigt mange gode ideer, der vil blive beskrevet mere detaljeret og konkret af 

havnebestyrelsen. 

3. Besøg af SaDs og LAG d. 25.februar. De sidste tråde blev samlet, og planen for besøget er 

nu fastlagt. 

4. Vi har hørt fra Galleri Kluk, og vi ved at Havnekiosken satser på at holde åbent. Det aftales 

at vi kontakter dem vi ikke har hørt fra, og deadline er midt i marts, hvis man har et projekt, 

der gerne skulle være med. Jan Bendix sørger for brochure. 

5. Den årlige strandrensning finder sted lørdag før palmesøndag. I år er det d. 13.april. Vi skal 

lige sikre os at efterskolen kan den dag, og der skal laves en plan for dagen, samt 

strandrensningen. Når det er klar, annonceres det i Venøposten. 

6. Indlæg til Venøpostens marts udgave er 22.02. 



7. Møde med Jakob Bisgaard fra teknisk forvaltning er d. 05.04.19. Bestyrelsen samles d. 

19.marts for at planlægge mødet. Det bliver hos Linda på Strømmen 5. 

8. Brosbøl fra Herrup, der er en mulig inspirationsgæst i bestyrelsen, med henblik på at 

inspirere til koordinering af øens mange aktiviteter. Er svær at få fat på. 

9. Status på modtagelsen af nye beboere. Der er allerede nået nogen, og der er også nogen, der 

slet ikke har været på øen endnu. Vi fortsætter. 

10. Der er modtaget et brev om Venø-appen fra dem der har lavet den. Bestyrelsen er usikre på 

om ideen med en app er god. Det besluttes at undersøge muligheden for at lukke appen uden 

økonomiske konsekvenser. 

Ref. Berit. 


