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Bestyrelsesmøde 

 

 

Dato 2018-08-29 kl. 19:30 

 

Sted Riisvej 14, Venø 

 

Deltagere Inge Dehnfeld Mortensen (IDM) 

Søren Lang Hindkjær (SLH) 

Irma Bjerre-Pedersen (IBP) 

K.C. Olsen (KCO) 

Kristian Olesen (KO) 

Erling Roseth (ER), mødeleder 

Jan Bendix (Bx), referent 

 

 

Dagsorden Ved mødets indledning fastlagdes følgende dagsorden:  

1. Bestyrelsens arbejde 

2. Beboermøde den 5. september 

3. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsens arbejde IDM havde indkaldt bestyrelsen til drøftelse af bekymring 

med hensyn til bestyrelsesarbejdet og valg af nye medlem-

mer ved den kommende generalforsamling. 

 

IDM konstaterede, at kontakterne med mulige kandidater er 

faldet negativ ud. På den baggrund konstaterede bestyrelsen, 

at det på generalforsamlingen kan blive vanskeligt at foreslå 

en samlet liste af kommende bestyrelsesmedlemmer.  

 

Bestyrelsen iværksætter på individuel basis ”en prikkerunde” 

med opfordring til opstilling.  

 

IDM havde gennem sine kontakter fået en række kritiske be-

mærkninger til bestyrelsens arbejde.  

 

Under diskussionen af dette forhold bekræftede bestyrelsen, 

at kritikken bør rettes direkte og åbent, så bestyrelsen kan 

forholde sig til den.  

 



 

Det kan ske til det enkelte bestyrelsesmedlem, på generalfor-

samlinger eller på beboermøder.  

 

Indflydelse på bestyrelsens arbejde sker gennem aktivt enga-

gement.  

 

Emnet drøftes videre på bestyrelsesmødet den 6. september.  

 

KO tilbød at udarbejde forslag til forretningsorden for besty-

relsesarbejdet, inklusiv forslag til standarddagsorden, møde-

ledelse og ”årshjul”.  

 

 

Beboermøde  

den 5. september 

Bestyrelsen drøftede forberedelse til beboermødet.  

 

IBP bekræftede, at hun arrangerer det praktiske i forbindelse 

med efterskolen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer tilbød assi-

stance om nødvendigt.  

 

Bx bekræftede det udsendte program (flyer omdelt sammen 

med septemberudgaven af VenøPosten).  

 

Resultatet af mødet drøftes på det kommende bestyrelses-

møde.  

 

 

Eventuelt Bx orienterede kort om forberedelsen til Naturdage på Venø.  

 

De aktivitetsansvarlige, som ikke har givet tilbagemelding på 

programpunkter, bedes melde skriftligt tilbage til 

vp@venoe.dk og bx@jbx.dk.  

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. september kl. 

19:10 hos IBP med følgende dagsordenspunkter:  

 

1. Naturdage på Venø 

2. Bestyrelsens arbejde og generalforsamling 

3. Venø – i fortsat udvikling 

4. Eventuelt  
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