
VENØBOEN 

Bestyrelsesmøde 20.5.2014 

Til stede: Anker Jensen, Jesper Olesen, Aase Askanius, Karin Christensen, Irma Bjerre, Bodil Anker-Møller 

 

1. Siden sidst 

- Der har været bragt indslag i TVMidtVest  med fokus på at få bragt småøerne i fokus i EU 

sammenhæng   

2. Evaluering af strandrensningen  

- Hverdagsudgaven af strandrensningen var velbesøgt,  men man savnede det sociale element. 

Vi tager punktet op på næstebestyrelsesmøde og inden da vil Aase forhøre hos Nicolai                 

( efterskoleforstanderen) om hans ønsker til tidsplacering.  Hvis hverdag igen, vil bestyrelsen 

foreslå,  at arrangementet afsluttes med en form for fællesspisning evt. i Havnehuset.  

3. Busplan 

- VenøBoen har været inde og få justeret på den nye busplan under hensyntagen til de 

forskellige brugergrupper  på øen. 

4. Færgemødet.  

- Der har været afholdt et møde mellem Søren Adsersen og repræsentanter fra VenøBoens 

bestyrelse. Der er kommet ekstra bevilling til kommunen, beregnet på færgedriften, og her 

indstiller VenøBoen og færgefarten til, at tilskuddet til den gamle færge forhøjes.    

5. Bosat på ø uden læge 

- Søren Hindkjær følger op. 

6. Generalforsamling for Danske Småøer 2015 

- Mødet tæller ca. 60 deltagere, som skal indkvarteres privat 

- Efterskolen er desværre optaget på begge de to foreslåede datoer 

- Bestyrelsen støtter op om værtsskabet og har rettet henvendelse til Øsammenslutningen om, 

hvorvidt de er interesseret i at flytte datoen. Aase forhandler færdig og har bestyrelsens 

mandat til at bekræfte Venøs værtsskab.  

7. Havnefesten 7/6   

- Jesper rapporterer og modtager tilmeldinger til frivillige opgaver 

- Spørgsmålet om teltleje blev drøftet. 

- Aase kontakter teltlauget, og VenøBoens bestyrelsen overvejer indmeldelse i lauget 

- VenøBoen overfører det vedtagede støttebeløb på 1000,- kr til Havnefesten.  

8. Limfjordens dag Humlum 29.5 ( Kr.Himmelfart) 

- Humlum Camping inviterer til en Venø-stand ved arrangementet 

- På det korte varsel kan vi desværre ikke mobilisere mandskab til at være til stede ved 

arrangementet. 

9. EVT: Åben Ø er på som punkt på næste møde 

Næste møde:    Torsdag d. 19.6.kl. 16.30 hos Bodil 

    


