VENØBOEN BESTYRELSESMØDE 13.3.2012
Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Uffe Lundby, Anker Jensen, Karin Christensen, Bodil Anker-Møller
Fraværende: Ove Bjerre

1. Siden sidst: Alt OK
2. Færgen (natfærge)
Uffe meddeler, at der ikke er noget til hinder for at flyttte kl. 1.45 færgen. Vi indrykker notits i
VenøPosten med opfordring til, at folk kan give deres mening til kende. Herefter vil bestyrelsen
tage beslutning om evt. flytning
3. Møde i sti-udvalget: Der har været afholdt møde i Bremdal med foreningerne der . Forslag om
billig, stenbelagt sti indsendt til kommunen.
4. Venøtårnet: møde mellem Miljø-centret og arkitekten afholdt d.d. Gruppen holder møde med FDF
15.3.
5. Strandrensning afholdes 13.maj. Anker er kontaktperson.. Afslutning på efterskolen. Info om
afslutningen sikres, så alle deltagere ved det.
6. Naturplan Venø: De to repræsentanter i udvalget bliver Conny Frank og Aksel Stenkjær..
7. Tilflyttere: to huse på Riisvej overtaget af tilflyttere. VenøBoens procedure ved tilflytning aftalt
8. Cykel-turisme: Lis er kontaktperson og skal 19.3. møde Ø-sammenslutningsrepræsentant, som
kommer for at undersøge cykelmuligheder på øen. Anker deltager også i mødet og kontakter inden
mødet Knud for en kommentar ang. cykeludlejning i den forbindelse.
9. Bosætningskampagne: Udvalg nedsættes til videreudvikling af Venøs deltagelse ved
kampagnedagen i Århus.: Anker, Søren og Aase danner udvalg. Udvalget informerer i VenøPosten.
Ang. ”Åben-Ø” dagen : ligger 9.juni. Karin meddeler, at Lis Jensen, som tidligere har medvirket i
åben-ø sammenhæng, ikke kan deltage d.9.6. Karin og Aase arbejder videre med tilrettelæggelse af
åben-ø dagen, som af hensyn til den samlede kampagne nødvendigvis skal ligge 9.6..
Billedværkstedet holdes åbent trods Lis´fravær.
10. Venø havn holder generalforsamling 29.3. VenøBoen vil være repræsenteret
11. Venø Profil: Gruppen fortsætter arbejdet, intet nyt.
12. Revideret udgivelsespolitik af VenøPosten godkendt.

13. Limfjordsfortællinger i Venø Kirke er gledet ud af Turistforeningens brochure for i år. Anker og Ove
retter henvendelse til Turistforeningen mhp rettelse.

14. VenøPosten – emner til næste nummer:


Nat færge (Anker står for indlæg)



Præsentation af Bosættelseskampagnen 12.5.( udvalget formulerer indlæg)



Strandrensning ( Anker står for indlæg)

15. Kommende bestyrelsesmøder:


Mandag 16.4 kl. 19.30 hos Søren



Tirsdag 22.5. kl. 19.30 hos Anker



Torsdag 14.6. kl.19.30 hos Ove



Torsdag 23.8. kl. 19.30 hos Karin



Torsdag 4.10.kl 19.30 hos Aase

Torsdag 25.10 : GENERALFORSAMLING
16.Evt. : Hjemmesidekontingent: Deltagerne (erhvervsdrivende og foreninger) på

www.venoe.dk kan mod betaling af et årligt kontingent (pt. 150,-/årligt) have sin egen side
med tekst, billeder osv. Hvis der ikke betales kontingent nævnes blot simple
kontaktoplysninger som navn og adresse.

