
VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE 1.7.2013 

Til stede: Aase Askanius, Karin Kristensen, Søren Hindkjær, Jesper Olesen, Uffe Lundby, 

Anker Jensen, Bodil Anker-Møller 

_________________________________ 

 

1. Ansøgning til Venø Udviklingsfond 

VenøBoen har modtaget en ansøgning om ca. 6.700 kr til etablering af standere / infotavler 

til turistmaterialer i forbindelse med færgehuset på Kleppen. Beløbet bevilges.  

 

 

2. Markvejen ved Nørskovvej 14 

Efter besigtigelse af den nye vejføring har bestyrelsen afsendt brev til kommunen med ønske 

om, at der skiltes klart ang. adgangen til stranden. Foreløbig intet svar fra kommunen. 

 

 

3. Generalforsamling i Sammenslutningen af danske Småøer på Orø 

Aase har deltaget i generalforsamlingen. Hovedpunkt var vedtagelsen af nyt 

målsætningsprogram. Næste års generalforsamling ligger 24.-25.maj på Strynø. 

Aase har fået henvendelse fra Venstres medlem i Folketingets Landdistriksudvalg, 

Flemming Damgaard Larsen, ang. besøg på Venø. Det er aftalt til d. 4.-5.august, hvor Jan 

Bendix og Aase vil stå for programsætning og afvikling. 

 

 

4. Havnefestens økonomi:  

Jesper melder, at det opstillede budget holder indtil videre. Der er aftalt yderligere 2 

arrangementer, ét i juli og é t i august. De afvikles i havneteltet eller alternativt på 

Efterskolen. Gruppen bag Havnefesten påtænker at danne en egentlig fest-forening. 

 

5. Udviklingsplan 
Det er muligt igen at søge midler til en udviklingsplan hos LAG, STRUER. På sit møde i 

august vil VenøBoens bestyrelse drøfte, om der bør afholdes et Ø-møde med idéudveksling 

til evt. videre udviklingsarbejde og status i forhold til det tilbagelagte arbejde i den tidligere 

udviklingsplan. 

 

 

6. Oversættelse af hjemmesiden 

Anker har kontakt til tysk- og engelskoversættere, som er villige til at påtage sig 

oversættelse af relevante dele af VenøBoens hjemmeside. De to forventes selv at tage 

kontakt til webmaster Søren Hindkjær. 

 

Evt:  VenøBoen har 40 års jubilæum i år ( blev stiftet 9.2.1973). VenøPosten vil udkomme 

med særnummer og bestyrelsen vil overveje evt. andre tiltag til fejring af jubilæet.  

 

NÆSTE MØDER:  
27.8:  hos Anker kl. 19.30 

24.9.: hos Bodil kl. 19.30 

24.10 GENERALFORSAMLING 19.30 

 


