VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
08.02.2016 kl. 19.00 hos Nina
Deltagere: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre Pedersen, Hanne Marie Jensen, Jesper
Olesen, Anders Gjern, Nina Nilson (ref.).
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1. Siden sidst
Nye tilflyttere: Ingrid Skadhede (Riisvej 10), Ingrid Korsgaard og Erling Roseth (Riisvej 20).
Søren ordner gavekort med medlemskab til VenøBoen. Jesper køber flaske og byder velkommen.
2. Mødet i Odense
Kommunekonference i Odense. Inviterede var kommuner, som har småø(er) i deres kommune.
Struer kommune deltog med tre personer, VenøBoen var repræsenteret af Jan Bendix og Irma
Bjerre Pedersen. Venø Færgefarts overfartsleder, som også er formand for Småøernes
Færgeselskaber, Søren Adsersen, holdt et indlæg om færgedriften og de udfordringer, især de
økonomiske, de små færger, der betjener øerne, skal arbejde inden for. Referat fra mødet i
VenøPosten marts 2016.
3. Strandrensning den 19/3 2016
Samme koncept som sidste år. Lørdag før Palmesøndag. Nikolaj Terp, forstander Efterskolen, har
givet tilsagn om deltagelse af et antal elever, der ønsker at hjælpe til. Som afslutning på
eftermiddagen, er der kaffe og drikkevarer uden for Havnehuset. Vi medbringer hver en kande
kaffe eller to. Efterskolen spørges, om de vil bage kage som sidste år. Irma kontakt til kommunen
(Dyveke Brixen) om afhentning. Efterfølgende meddelt, at sækkene stilles på Struer siden ved
garagen, hvorfra de bliver hentet den 23.03. fra morgenstunden
4. Fortælleaften den 21/1 med Inga Mygind.
Stort fremmøde, ca. 30 personer. Inga fortalte om sit liv på øen. Mange spørgsmål og
supplerende bemærkninger fra andre øboere. Der er udtrykt ønske om, at de historiske
begivenheder og steder, og de dertil knyttede anekdoter, forsøges bevaret ved at blive skrevet
ned. Eventuelt interview med fortællerne før eller efter deres "optræden". Lokalhistorisk
Samling kontaktes. Nina undersøger, hvor meget, der eksisterer om Venø, og får hjælp fra leder
af Samlingen, Karin Elkjær.
5. Fortælleaften den 25/2 kl. 19.30 med Per Mygind.
Engang var fiskeriet i Limfjorden et vigtigt erhverv for Venøs befolkning. Per fortæller om sine
erindringer fra dengang. I marts holdes mødet den 31/3, hvor Pip Thoustrup fortæller.
6. Generalforsamling i SaDS, 20.-22./5 2016.
Sekretariatet tilbydes på Nørskov. De fleste B&B er udlejet forlængst i forbindelse med et
bryllup om lørdagen. Peter Petersen spurgt om forslag til musik. Ansøgning om sponsorstøtte
sendes til Jørgen Jensen, Struer kommune. Søren sender, efter han har modtaget input fra

arbejdsgruppen bag generalforsamlingen. Mange har allerede givet tilsagn om at have
overnattende gæster samt sørge for forplejning.
7. Bogbussens nye tider.
Den nye tid for Bogbussen på Venø er onsdag kl. 12.30. Et tidspunkt, vi ikke kan bruge til noget.
Vi vil holde fast i bestående tider og fastholde stop både ved Riisvej og Efterskolen. Jesper
skriver til Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kontingent til SaDS.
50 kr. pr. medlem.
7. Eventuelt:
Mødedatoer for bestyrelsesmøder 1. kvartal 2016.
Mandag den 07.03. hos Irma kl. 19.00
Mandag den 04.04. hos Hanne kl. 19.00
Nina 03-03-2016

