VENØBOEN
BESTYRELSESMØDE 16.4.2012
Tilstede: Anker Jensen, Søren Hindkjær, Uffe Lundby, Aase Askanius, Karin Christensen, Bodil Anker-Møller
Fraværende: Ove Bjerre

1. Siden sidst: OK
2. Strandrensning 13.5.: Anker ønsker afløsning på posten som tovholder pga. bosætningskampagnen i
samme weekend. Uffe overtager.
3. Færgen:Efter høringen på øen ang. ændring af natfærgetider indstiller bestyrelsen til færgefarten, at
natfærgen ændres til kl. 1 søndag-torsdag og fastholdes på kl. 01.45 fredag og lørdag.
Hans L.Pedersen / Venø Borger- og Grundejerforening og Jan Bendix arbejder på et forslag om
rabatordning på færgen for gæster til div. turistattraktioner på øen. Bestyrelsen opfordrer
initiativtagerne til at formulere et konkret forslag og støtter i så fald, at forslaget forelægges færgeriet
til kommentar og evt. vedtagelse.
4. Venø Havn: Der er ekstraordinær generalforsamling i Venø Havn 30.4.2012. VenøBoen er
repræsenteret.
5. Naturplan Venø: Den ny nedsatte arbejdsgruppe er i gang.
6. Småøturisme: Der har været besøg af Ø-sammenslutningens udsendte ang. turist- / cykelture på
øerne. Vi afventer senere opfølgning, f.eks. i form af, at Venø nævnes i div. brochurer el. lign.
7. Smøøernes Aktionsgruppe: Anker og Jan Bendix har deltaget i møde med de 5 øer, som i sin tid alle
modtog midler til udviklingsplaner.
8. Venøtårnet: Formelt afslag på ansøgning om dispensation fra reglen om kystbeskyttelseslinjen. Der
ankes og sagen fortsættes.
9. Bosætningskampagne: Udvalget knokler! Der udarbejdes folder til uddeling på ø-dagen i Århus.
VenøPosten står for pamflet med udvalgte artikler fra VenøPosten om at bo på Venø.
Ang. ø-dagen 9.juni: Idéerne for aktiviteter gennemgået. Aftalerne skal være bekræftet senest 1.maj
og lægges ud på mail til den øvrige bestyrelse.
10. VenøPosten: Bestyrelsen opfordrer redaktøren til at efterlyse fotograf til bladet v. notits i
VenøPosten.
Til majnummeret skriver bestyrelsen om
-

Strandrensning (Uffe)

-

Bosætningskampagnen (Søren)

-

Åben-Ø-dagen (Aase / Karin)

11. Venø ABC
Søren indsamler input til opdatering af Venø-præsentationsbrochuren.
12. Historier til Ø-posten
Ø-posten efterlyser indslag / artikler til bladet. Jan Bendix har sendt udvalgte bidrag fra VenøPosten.
Vi opfordrer til andre idéer til artikler.
13. Evt. Intet

