VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
21.05.2015 kl. 19.00 hos Aase
Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre, Jesper Olesen, Anders Gjern, Anja
Villadsen, Nina Nilson (ref.).
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Pinsefesten
3. Nyt fra færgeudvalget
4. Nedlæggelse af bogbilen
5. Generalforsamling i SaDS 2016
6. Fredning af Nørskov Vig
7. Vælgermøde
8. Venø-turisme
9. Evt.

1. Siden sidst: Ingen bemærkninger.
2. Pinsefesten: Telt sat op. Opgaverne fordelt. Aase og Dorte S. køber ind og står for
maden. Jesper kød- og grillmester. Irma og Nina pynter borde. Musik igen i år ”Mænd
med Slips”.
3. Nyt fra færgeudvalget: Forhandlingerne mellem VenøBoen (v/Jesper), færgefarten og
kommunen er mundet ud i, at delebørn (den ene forældre på fastlandet, den anden på
Venø) også sejler gratis op til 18 år. Alle børn under fem år sejler gratis.
4. Nedlæggelse af bogbilen: Institutionen Bogbilen nedlægges i hele kommunen. Mange
er rigtig glade for den service, der ydes. Aase taget initiativ til at kontakte de øvrige
berørte områders borgerforeninger. Anja fortsætter arbejdet og vil opfordre til protest
mod nedlæggelsen.
5. Generalforsamling i SaDS 2016: Generalforsamlingen afholdes på Venø. Vi kan
benytte Efterskolen om lørdagen til generalforsamlingen og festmiddag om aftenen. Dog
kan der være elever på skolen.
6. Fredning af Nørskov Vig: Ikke nye meldinger. Vi afventer indtil videre.
7. Vælgermøde: Jan Bendix har foreslået, at vi med udsigt til et snarligt valg, enten inden
eller umiddelbart efter sommerferien formentlig, skal være lidt på forkant og få
forhåndstilsagn fra de lokale Folketingskandidater om interesse for vælgermøde på
Venø, hvor efterskolens elever og lærere og alle beboere inviteres. Nina vil sammen med
Jan tage hurtig aktion på forslaget, fordi bestyrelsen var enig om, at det var en god idé.
8. Venøturisme: Hanne-Dorthe Skjernaa og Venøbussen har arbejdet videre med tiltag til
at øge Venøs tiltrækning på turister og i det hele taget til udbredelse af kendskab til øen:
Flere sommerhusejere har meldt sig som interesserede i at leje deres huse ud. Den nye
folder om Venø oversættes til tysk. Et skilt med ”Mød en VenøBo”, som sættes foran

ens hus, hvis man har lyst over og overskud til eventuelt at få besøg og fortælle om øen
til turister og gæster.
9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

