Referat - Bestyrelsesmøde i VenøBoen onsdag 21.09.2016 kl. 19.00 hos
Hanne-Marie
Deltagere: Aase, Søren, Irma, Hanne-Marie, Nina (ref.) Afbud: Jesper, Anders.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Nyt fra færgen
3. Venø, natur og fritid
4. Kantgrus langs vejen
5. Generalforsamling VenøBoen
6. Fortælleaftener
7. Velkomsthilsner
8. Kontingentindbetalinger
9. Venøturismepris på 5.000 kr.
10. Eventuelt
1. Siden sidst:
Bogbilen nedlægges næste år. Giver besparelse på 190.000 kr., argumenterer
kommunen.
2. Nyt fra færgen:
Vedrørende problemer med beskadiget færge: Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed
med den måde, færgens ledelse og de ansatte har forsøgt at holde færgefarten igang så
normalt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til kunderne. Stor tak til Søren
Adsersen for at udvirke lånet af Næssund færgen.
3. Venø, natur og fritid:
Det er besluttet, at VenøBoen laver en ansøgning til Realdania i form af en samlet pakke
for Øen af de forskellige initiativer og projekter. Jan Bendix koordinerer.
4. Kantgrus:
Den fordeling af gruset i kanterne, kommunen har foretaget, er mangelfuld.
5. Generalforsamling VenøBoen:

Irma finder en dirigent. Anders, Nina, Hanne-Marie og Irma er på valg. Anders ønsker
ikke genvalg. Hanne-Marie ønsker ikke genvalg. Irma og Nina accepterer genvalg.
Jesper træder ud af bestyrelsen midt i en periode på grund af manglende tid. Der skal
således vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen.
6. Fortælleaftener:
Forventes afholdt på Efterskolen. Lisbeth spørges. Irma kontakter Claus Bjørnbak.
7. Velkomst:
Se referat fra 22.08.2016. Alle nye fastboende har fået en velkomsthilsen fra VenøBoen.
8. Kontingentindbetalinger:
En del har betalt. Rykkere sendes med et nyt indbetalingskort, hvor der opfordres til
hurtig betaling.
9. Venøturismepris - 5.000:
Struer kommune har tildelt Venø turismeprisen. Den blev hentet af Hanne-Dorthe
Skjernaa og Jan Bendix. Hvad prisen skal anvendes til, er ikke besluttet endnu.
10. Eventuelt:
Anders anmodes om en status for arbejdet med Venøs facebook-profil.
02-10-2016 / Nina

