VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
22.06.2015 kl. 18.30 hos Jesper.
Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre, Jesper Olesen, Anja Villadsen,
Nina Nilson (ref.). Afbud fra: Anders Gjern.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering af pinsefesten
3. Evaluering af vælgermødet
4. Bogbilen
5. Generalforsamling i SaDS 2015 på Bjørnø
6. Generalforsamling i SaDS 2016 på Venø (se vedhæftede)
7. Generalforsamling i VenøBoen 2015
8. Mødedatoer for bestyrelsesmøder i VenøBoen august, september og oktober (husk kalender)
9. Evt.

1. Siden sidst. . Aase har bemærket, vejkanterne er blevet slået, men desværre ikke alle steder.

Ny beboer skal have velkomsthilsen (Jesper).
2. Evaluering af pinsefesten. Især måske på grund af det kolde vejr, måske prisen (200 kr.), ikke

de beregnede 100, men kun 57 deltagere. Intet arrangement om eftermiddagen, ingen sejlere,
mange ø-boere ikke hjemme. Mad og musik helt i orden. Underskuddet dækkes delvis af
overskud fra sidste år. Vigtigt med mere liv på havnen. Næste år planlægges noget også for
børnene om eftermiddagen.
Åben Ø: Venø-i-Live gruppen, Dorthe S., Peter P., Jesper O. og Bjarne i udvalget. Åben Ø
lørdag den 15.08. hele dagen. Foreninger, erhvervsdrivende, kunstnere, m.fl.opfordres til at stå
for en aktivitet, ejendomsmæglere til at holde åbent hus i de huse, der er til salg.
Menighedsrådet spørges om tilskud. Jesper indkalder til det første møde. Irma tilbød at være
koordinator på Åben Ø, uddelegere opgaver, efterhånden som der bliver behov.
3. Evaluering af vælgermøde. Forud for Folketingsvalget blev lokal kandidat fra alle partier

inviteret. Alle mødte op, mødet blev holdt på Efterskolen. Pænt fremmøde både af Venø-boere,
Efterskoleelever og enkelte udefra.
4. Bogbilen. Borgerforeningerne i området, som også vil blive ramt af en evt. nedlæggelse, er

blevet kontaktet pr. brev. Ingen har meldt tilbage. Aase har skrevet et protestbrev til Kultur- og
Fritidsudvalget. Intet svar fra udvalget. I referatet fra udvalgsmødet står, de ønsker at bibeholde
bogbilen, men der overvejes kørsel hver 14. dag.
5. GF i SaDS 2015 på Bjørnø: Aase og Mogens deltog. Flot arrangement. Bor kun 26 på øen,

som har gode samlingssteder. Bjørnø tilskud fra kommunen til arrangementet. Et kvarters
sejlads fra Fåborg. Bilfri ø. 20 af sammenslutningens 37 øer deltog. Diskussion om
færgetakster, flexboliger, m.m..
6. GF i SaDS 2016 på Venø: Fredag den 20. til søndag den 22. maj. Planlægningsgruppen består

af Jan Bendix, Jesper, Irma, Søren og Aase. Der skal søges sponsorstøtte, og kommunen
spørges. Deltagere betaler 275 kr. pr. person, anvendes især til festmiddagen. Forventet antal
deltagere, ca. 50 fra øerne. Privat indkvartering.
7.

GF i VenøBoen – torsdag den 22.10.2015 kl. 19.30. På Efterskolen eller i Havnekiosken.
Søren, Jesper, Irma og Aase på valg.

8. Kommende bestyrelsesmøder VenøBoen:

Torsdag d. 20.08.2015 kl. 19.00 (hos Nina)
Torsdag d. 17.09.2015 kl. 19.00 (hos Irma)
Torsdag d. 22.10.2015 kl. 18.30 (formøde før generalforsamlingen).
9. Eventuelt. Historier om Venø. For at give kommende Venøguider mulighed for at fortælle om

Venø lidt tilbage i tiden, vil Aase sammen med turisme-koordinator, Hanne-Dorthe Skjernaa,
prøve at arrangere nogle aftener til vinter, hvor beboere, der er født på øen eller har boet her i
mange år, overtales til at fortælle deres historie.
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