VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
18.01.2016 kl. 19.00 hos Aase
Deltagere: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre Pedersen, Hanne Marie Jensen, Nina
Nilson (ref.) (Afbud: Jesper Olesen, Anders Gjern).
Dagsorden
1. Ø-marked 20/5 2016 (Jan Bendix)
2. Firbjergsande og Venøborg (Jan Bendix)
3. Siden sidst
4. Generalforsamling i SaDS den 20. - 22. maj på Venø
5. Venøturisme version 2
6. Fortælleaften torsdag den 21. januar
7. Evt.
1. Ø-marked 20/5 2016:
Jan orienterede om de tiltag, der arbejdes med, i forbindelse med Ø-markedet i Struer fredag den
20. maj forud for Sammenslutningen af Danske Småøers generalforsamling på Venø den 21. maj.
Struer kommune er aktiv medspiller, og Handelsstandsforeningen opfordres til at lave
vinduesudstillinger i detailforretningerne i ugen inden. Galleriejer Lis Jensen på Venø, arbejder
på kunstudstilling i sit eget galleri og på Struer Bibliotek, fra påske og to måneder frem. Venø
deltager med repræsentanter ved Kommunekonference i Odense 1. februar. Konferencens
deltagere er fra de 19 kommuner, som har en eller flere af småøerne i deres kommune.
2. Venøborg og Firbjergsande
Jan orienterede om, at de to primært FDF-ejede lejre ikke bliver udlejet ret meget på grund af
utidssvarende indretning og få midler til den generelle vedligeholdelse. I overensstemmelse med
Venø Udviklingsplan arbejder en initiativgruppe fra Venø repræsenteret ved vores præst, Per
Mikkelsen og Jan, sammen med ejerne af Venøborg på at gøre området omkring bygningerne til
et attraktivt oplevelsesområde. Naturgenopretning, paragliding, P-pladser, Geopark Vestjylland,
Venøborg Tårnet, fleksibel udlejning m.m., er begreber, der indgår i arbejdet. Samlet tidshorisont
vurderes til fire-fem år, men delprojekter gennemføres forventeligt hurtigere. Initiativgruppen
vedrørende Venøborg består udover Per Mikkelsen og Jan Bendix af Ryan Jensen, Morten Gjern
og Flemming Damgaard.
For Firbjergsandes vedkommende er der tale om udvikling af lejren til et fleksibelt opholdssted
for andre end egentlige lejrdeltagere. Forslaget indebærer væsentlige renoveringer, om- og
nybygninger med blokke med dobbeltværelser og shelters til cykelturister, familier m.v.
Firbjergsande ejerne har tilgang til RealDania-bestyrelsen, som har opfordret ejerne til
udarbejdelse af fremtidsplaner og ansøgning af midler fra fonden til finansiering af det
omfattende projekt.
3. Siden sidst:
I Juletræsfesten 29. december var der ca. 70 deltagere.
Mobilhold? Venø-app., facebook, Ø-data i bogform, Geopark Vestjylland.
4. Generalforsamling i SaDS - 20.-22. maj 2016 på Venø.
Der ventes et deltagerantal på 50-60 personer, som skal indkvarteres, de fleste privat.
Annoncering efter værtsfamilier i VenøPosten for februar. Værterne sørger for aftensmad fredag
(medmindre den indtages i Struer i forbindelse med Ø-markedet. Jan undersøger konceptet i
øvrigt for afholdelse af middagen fredag). Værterne sørger også for morgenmad og frokost
lørdag og morgenmad søndag. Lørdag aften er der festmiddag, hvor værterne inviteres med uden

beregning. Irma, Hanne-Marie og Nina står for borddækning, Hanne-Marie for bordpynt.
5. Venøturisme Version 2:
Aase mødes med App.-folkene den 21. januar. Skiltning i samarbejde med Geopark Vestjylland
iværksættes af Hanne-Dorthe Skjernaa. Projekterne færdiggøres, så de kan lanceres ved Ferie for
alle Messen i Herning, 26.-28. februar 2016. Version 2 kører fra 15/1-2016 til 15/1-2017.
Vi har fået bevilget i alt 250.000 kr. fra LAG-midler og Ø-støtte.
6. Venø fortællinger:
I rækken af Venø fortælleaftener fortalte Inga Mygind om et helt liv på Venø. Inga har siden
1930erne boet på øen og fulgt udviklingen her. En meget kort periode boede hun og hendes
mand på Viborg-egnen. Næste fortæller er Ingas søn, Per Mygind, den 25. februar i Havnehuset.
7. Eventuelt:
Mødedatoer for bestyrelsesmøder 1. kvartal 2016.
Mandag den 08.02. hos Nina kl. 19.00
Mandag den 07.03. hos Irma kl. 19.00
Mandag den 04.04. hos Hanne kl. 19.00
06.02.2016 / Nina

