VENØBOEN BESTYRELSESMØDE
15.01.2015
Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Anders Gjern, Nina Nilson (ref.).
Afbud fra: Irma Bjerre, Jesper Olesen, Anja Villadsen.

1. Siden sidst:
I Juletræsfesten 29.12.2014 var der 67 deltagere. En hyggelig aften med buffet, dans om
juletræ, julemand med slikposer og pakkespil.
Velkomst til nye ø-boere: Jesper og Aase følger op på tilflyttere, der skal besøges.
2. Repræsentantskabsmøde i Odense, 7.-9. november 2014 i Sammenslutningen af Danske
Småøer. Aase deltog. Referatet af ø-status for Venø kan læses i januarudgaven af ØPosten. Emner på mødet var turisme, forsikring af frivillige, landevejsprincippet for
færgepriser og Ø-LAG.
3. Sponsoraftale: Jesper fortsætter arbejdet med at finde ny sponsor og melder tilbage på
næste møde.
4. Adgangsforhold langs stranden: Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal der være åben og
uhindret adgang til, og langs, kyststrækninger til fods og kortere ophold. Især måske på
grund af vinterens højvande kan der være steder på øen, hvor dette i øjeblikket ikke er
tilfældet.
5. Strandrensning: Det er aftalt med Efterskolen, at strandrensning i år finder sted lørdag
den 28. marts kl. 13:00. Alle, der har lyst til at deltage, mødes ved Havnekiosken og får
uddelt affaldssæk og en ruteplan. Anders og Søren koordinerer planlægningen. Mere om
dagen i martsnummer af Ø-Posten.
6. Venø-turisme: En målrettet og aktiv indsats for at udvikle turismen på Venø har været i
gang, siden efteråret. Turismekoordinater Hanne-Dorthe Skjernaa assisteret af Aase, har
besøgt Venøs turistaktører. Ved beboermøde i Havnehuset, tirsdag den 3. februar kl.
19.30 gives status for arbejde
7. Generalforsamling på Bjørnø 29.-31. maj 2015 - i Sammenslutningen af Danske Småøer
(SaDS). Aase deltager.
8. Generalforsamling i SaDS 2016: Venø er blevet opfordret af Sekretariatet til at være
vært. Tidspunktet er slutning af maj eller begyndelse af juni 2016. Det besluttedes at
melde positivt tilbage og hurtigt undersøge mulighederne for mødet her.
9. Venø går live 2015 : Følgende arrangementer er planlagt:
 Lørdag den 23. maj: Pinsefest
 Lørdag den 11. juli: Fiskeridag
 Lørdag den 15. august: Åben Ø

10. Eventuelt: De store, for trafikanter måske risikofyldte vandmasser enkelte steder på
øens veje efter stormens rasen, diskuteredes. Kommunen har sat advarselsskilte op.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 17. februar kl. 19.45 hos Irma.
(Ændret til torsdag den 19. februar kl. 19.30 hos Irma).

