
Bestyrelsesmøde i Venøboen d. 20-03.19. 

 

Punkt 1. Siden sidst.  

Der var flere punkter herunder, som blev flyttet til eventuelt. 

 

Punkt 2. Besøg af Gitte Børsting  

Gitte fortalte om projektet med en aktivitetsbane i Præsteskoven. Hun fremlagde både forslag til 

aktivitetsbanen og oversigt over økonomien. Projektet er lige nu forankret i Venøboen. 

 

Punkt 3. Strandrensningen d. 13.april. 

Planen er ved at tage form. Det bliver d. 13.april fra 10:00-12:00, og der afsluttes med sandwich, 

øl og vand. 

Vi skal annoncere i Venøposten og i Åben-ø programmet (På lystavlen ved færgen?) (Berit) 

Der skal aftales forplejning med efterskolen og Dorte Sauer (Berit) 

Der skal skaffes klare plastsække (Berit) 

Det skal aftales med Havnehuset at vi mødes og slutter der. Kan vi få øl. Vand og kaffe der? 

(Erling) 

Kørsel med bil/traktor og anhænger til opsamling af affald. (Kristian spørger Mogens og Mads, og 

kører selv. Jens Sauer kører også) 

Aftale med Struer kommune om aflevering af affald. (Kristian) 

 

Punkt 4. Venø-appen. 

Som det fremgik, så koster det ikke noget af lukke appen. Så det blev besluttet at lukke den, og tage 

den af lystavlen. 

Det blev besluttet at tage kontakt til ”Lydens by” om et samarbejde omkring en app, som Venø 

kunne være en del af. 

 

Punkt 5. Møde med kommunen. 



D. 5.april deltager Allan og Kristian i et møde med kommunen om bosætning og byggegrunde på 

Venø. Vi havde en forberedende diskussion om tanker og muligheder. 

 

Punkt 6. Møde med Brosbøll fra Herrup om organisering af aktiviteter i et lokalsamfund. 

Mødet bliver d. 23, 24, eller 25.april. Det bliver for bestyrelsen i første omgang, og det bliver hos 

KC på Strømmen 12. Erling aftaler datoen med Brosbøll. 

 

Punkt 7. Eventuelt. 

Kristian fortæller at der er planer om at beskære hækken ved Fjordvejen, så der bliver bedre udsyn, 

når man skal ud fra Strandbjerggårdvej. Det sker i løbet af april. 

Åben-ø brochuren er under den sidste udarbejdning. Der er mange aktiviteter i år. 

 

Ref. 

Berit Arberg Sauer. 


