VENØBOEN BESTYRELSESMØDE 21.11.2013
Til stede: Aase Askanius, Anker Jensen, Jesper Olesen, Karin Christensen, Irma
Bjerre, Bodil Anker-Møller
Fraværende: Søren Hindkjær
______________________
1. Velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlem Irma Bjerre
Konstituering:
Formand: Aase Askanius
Kasserer: Søren Hindkjær
Færgeudvalgsrepræsentant: Jesper Olesen
Sekretær: Bodil Anker-Møller
2. Referat fra repræsentantskabsmøde i Ø-sammenslutningen.
Aase fik under mødet kontakt til andre små-øer om spørgsmålet, stillet til
VenøBoens bestyrelse i oktober 2013, ang. manglende koordinering imellem
vagtlægesystemet og egen læge for fastboende på Venø. Der er mulighed for
møde mellem Region Midt og regionens småøer i starten af 2014, hvor Aase
vil rejse spørgsmålet. Foruden dét ”spor”, fortsætter Søren Hindkjær sine
bestræbelser på at få spørgsmålene afklaret i sin kontakt med regionen.
Desuden blev spørgsmålet ang. strandbeskyttelses-reglerne drøftet, samt sagen
om den fremtidige placering af nyt færgesekretariat.
3. Referat af møde Landdistrikernes Hus.
Aase har deltaget i møde med Stine Berg, Landdistrikternes Hus . Her blev en
øget satsning på turismen på Venø behandlet og et møde med Venøs ”turistinteressenter” fastlagt til 21.1.2014 i Havnehuset. VenøBoen indkalder og Aase
repræsenterer bestyrelsen. Herefter bliver der et opsamlingsmøde 18.2.2014.
4. Ang fremtiden for Ø-Lag: VenøBoen ønsker, at Ø-LAG´en fortsætter. Ølag´en har gennem koordinator Morten Priesholm repræsenteret en omfattende
indsigt i øernes forhold og været til stor gavn for Venø og div. ø-udvikling.
Fremtiden for Ø-lag uafklaret.

5. Juletræesfest: VenøBoen afholder juletræsfest i samarbejde med Venø
Menighedsråd 29.12.2014 efter samme model som sidste år. Aase er tovholder.
6. Datoer for nye bestyrelsesmøder:







14.1.2014 kl. 19.10 hos Jesper
(18.2.2014 : Evt møde forud for turismemødet samme aften)
11.3.2014 kl 19.10 hos Karin
8.4.2014 kl. 19.10 hos Anker
20.5.2014 kl. 19.10 hos Bodil
17.6.2014 kl. 19.10 hos Aase

Evt: Jesper nævner kommende sommers musikalske o.a festarrangementer i
fortsættelse af 2013-arrangementerne. Punktet tages op på bestyrelsens næste møde.

Til VenøPosten:
- meddelelse ang Julefest
- omtale af repræsentantskabsmøde

