VENØBOEN
BESTYRELSESMØDE 27.6.2011, kl. 19:30
Til stede: Anker, Karin, Nisse, Bjarne og Jan
Afbud: Ove og Bodil
________________
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af referat fra mødet d. 16. maj

2.

Opfølgningspunkter fra tidligere møder:

3.

4.

5.

a.

Landsbypedel

b.

Ø-generalforsamling

c.

Flytning af mødedato for generalforsamling

Siden sidst – orientering
a.

Venø Færgen

b.

Venøsund Færgelaug

c.

Mobilnetsdækning

d.

Venø energi

e.

Tårnprojekt

f.

Potentialer i yderområder

Til drøftelse, eventuelt beslutning
a.

Mosegrisebekæmpelse – nye initiativer

b.

Nedlægning af skovstier – beslutning om klageomfang

Eventuelt
a.

Næste møde 22. august hos Ove

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Opfølgningspunkter
a. Flere interesserede venøboere har meldt sig som mulige aktive deltagere i at
få etableret en erhvervsdrivende forening. Bx undersøger muligheder for
ekstern hjælp til formulering af forretningsgrundlag.
b. VenøBoen var ikke repræsenteret på Ø-sammenslutningens generalforsamling.
c. Generalforsamling i VenøBoen afholdes den 25. oktober kl.19:30 på Venø
Efterskole.
3. Siden sidst
a. Der er almindelig tilfredshed med færgedriften. Eventuelle ønsker til fartplan
indmeldes til Bjarne, der tager det med i den årsevaluering, der er planlagt
gennemført. Der søges skabt et billede af den overordnede tilskudsøkonomi
fra Struer Kommune.
b. Venøsund Færgelaug arbejder på dels at skabe rammer for drift og at sikre
en forøgelse af vedligeholdelsestilstanden.

c. Godkendelse af mobilmast har fundet sted, og masten forventes opstillet lige
efter sommeren.
d. Energigruppen arbejder på at organisere det kollektive solcelleanlæg i samarbejde med NOE, Kommune og ø-interessenter.
e. I løbet af sommeren udarbejdes de første egentlige fondsansøgninger til tårnetablering.
f. Realdania etablerer en ny pulje til udvikling af erhverv og turisme i yderområderne. Venø vil kunne udnytte mulighederne på en række af Venø udviklingsplans aktivitetsområder.
4. Til drøftelse
a. Bestyrelsen besluttede at sætte offensivt ind over for mosegrisene i forlængelse af afslaget fra Naturstyrelsen. Afslaget rummede også åbninger for Naturstyrelsens medvirken i forskningsarbejde, ligesom andre initiativer vil blive taget på området.
b. Struer Kommune har anmodet bestyrelsen om at fremkomme med synspunkter på genetablering af de lukkede skovstier ud til Nørskovvej. Bestyrelsen
ønsker stierne genetableret i oprindeligt omfang. Dette meddeles skriftligt til
Kommunen.
5. Eventuelt
a. Næste møde er den 22. august.
b. Bestyrelsen drøftede de seneste kritiske indlæg om VenøPosten, dens linje
og redaktører. VenøBoen vil som udgiver deltage i det af Venø Borger- og
Grundejerforenings foreslåede møde om udgivelsespolitik og afventer indkaldelse.
c. Bjarne orienterede om sine tanker om fælles arrangementer med udgangspunkt i sjægtesejllads, færgelaug, havn, beboerforeninger mv.
d. Bjarne omtalte henvendelse fra Arne Middelhede med idé til etablering af
naturlejrskole.

Referent: Jan Bendix

