25. april 2011
Nyhedsbrev Venøsund Færgelaug
Nu sker det! Vi tager fat på sommerens program med en festlig indvielse af Venøsund Færgelaug. Foreløbig ligger
det fast at M/F Venøsund sejles ind i Venø Havn lørdag den 18. juni kl. 14.00 med fhv. overfartsleder Thorkild
Brosbøll ved roret. Når færgen er lagt til kaj, vil borgmester Niels Viggo Lynghøj overdrage færgen til færgelauget.
Herefter byder færgelauget på musik og underholdning for børn og voksne og det bliver naturligvis godt vejr. Det
endelige program foreligger og præsenteres ved opslag og i dagspressen samt på hjemmeside, i nyhedsbrevet og i
VenøPosten.
Sankt Hans aftensejlads for medlemmer torsdag den 23. juni.
Lørdag den 9. til søndag den 10. juli gæster M/F Venøsund Vikingemarkedet på Limfjordscentret i Doverodde.
Færgelaugets medlemmer vil kunne deltage i sejladsen Venø – Doverodde t/r. Besætningsmedlemmer vil få tilbudt
overnatning og spisning.
Lørdag den 13. august deltager vi i Sanse - Festivalen i Struer Havn, hvor færgen bl.a. præsenterer Venø - produkter.
Fredag den 19. august Picnic – aftentur for medlemmer.
Udover de planlagte medlemssejladser vil der være øvelsessejladser for den ny besætning.
Endvidere vil færgen kunne bookes til kortere ture med forbehold for manglende bemanding.
Men allerførst skal M/F Venøsund kølhales og synes af Søfartsstyrelsen på Lemvig bedding. Samtidig skal vi have
godkendt en udvidet farttilladelse.
I samarbejde med Fiskeriskolen i Thyborøn planlægges et uddannelsesprogram for medlemmer som ønsker
optagelse i besætningen. Uddannelsen tilrettelægges efter aftale med Søfartsstyrelsen.
Da M/F Venøsund også skal kunne indsættes som erstatningsfærge ved Venø Færgefart, har Struer Kommune
godkendt at de gamle færgelejer renoveres, så færgen kan medtage biler. Arbejdet er allerede i fuld gang.
Da vi ønsker at få mulighed for at kunne overdække færgen helt eller delvis indhenter vi tilbud fra lokale sejlmagere
og smede. Det er et kostbart projekt, men et par store fonde har vist interesse for idéen.
Når færgelauget har gjort sine erfaringer og fået alle aftaler på plads, vil vi næste år åbne for annoncerede ture til
grupper og turister, men alle er velkomne til at blive medlemmer nu.
Vi har lejet et af de nye skure på Venø Havn. Skuret skal bruges af besætning, medlemmer og gæster. Skuret skal
færdiggøres og her har vi brug for hjælpere til at male væggene m.m. Kontakt Ole G. Jensen på tlf. 60956124
Vi vil også få brug for hjælpere til Indvielsesfesten og til ophængning af plakater og uddeling af pjecer. Henvendelse
til Bjarne Tingkær Sørensen 20538051 eller info@venoesund.dk eller Leif Madsen 29632919 eller
leif@madsenland.dk
Hjemmesiden www.venoesund.dk skal ”finpudses”, men kan nu benyttes til tilmelding af nyhedsbrev samt
indmeldelse og betaling af medlemskab med dankort. Der kan fortsat betales med girokort, som kan fås på
Venøfærgen eller af undertegnede.
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