
Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2020. 
 
1. Siden sidst/referat. Gennemgang af referatet fra d. 13.maj 2020.  
Opfølgning:  
Vedr. kommunekontakt: Søren og Linda får et overblik over hvad det indebærer af arbejde 
at være kontaktperson ift. kommunen. 
Vedr. Pinsen: den gik fint, og der var et pænt besøg på øen, også selvom de planlagte 
aktiviteter jo var aflyst. Søren kontakter "Gode Ben" og efterskolen, for at høre om 
arrangementerne kunne finde sted i en anden weekend end pinseweekenden fremover, og 
for at koordinere det med gratis færge osv.  
Aktivitetsbanen: Søren og Linda tager kontakt til kommunen for at få dem i tale om hvilke 
muligheder der evt. er der. Der kan evt. indhentes tilbud på redskaber og etablering af 
banen, der inkluderer vedligeholdelse.  
Sommerhusliste/udlejning. Der er positive reaktioner hos flere sommerhusejere på 
forslaget. 
 
2. Besøg fra Geopark Vestjylland. Linda fortæller at Geopark vil etablere skiltning og evt. 
stier ift. geologiske seværdigheder på Venø til geologiens dage i uge 36. Linda kontakter 
dem for at høre nærmere og evt. få dem på besøg. Der planlægges nærmere i august, og 
vi har mange gratis færgedage at bruge, så Venøboen vil foreslå Venø Færgefart at der er 
gratis færge i alle weekender i september. 
 
3. Naturdage i september og/eller oktober. Det er et ønske at arrangere naturdage i 
efteråret. Dette planlægges også i august, og bosætningsgruppen bliver udgangspunktet. 
 
4. Nye beboere. Linda får fat i flere fordelsbøger mv. og kontakter de nye. 
 
5. Med i bogudgivelse. En journalist spørger om vi er interesserede i at være en del af en 
artikelsamling om de danske småøer - som bogudgivelse. Annette indhenter mere viden, 
og formidler kontakt til evt. interesserede. 
 
6. Ferie for alle. Landdistrikterne Fællesråd vil i 2021 etablere en stand for alle småøerne i forbindelse 

med markedsføring af Ø-pas. Her vil der blive efterspurgt materiale fra de enkelte øer og også blive opfordret 
til, at de enkelte øer lader sig repræsentere i nogle aftalte tidslommer for at få autenticitet i markedsføringen.  
 
7. Udlånscykler. Vi har endnu ikke fået svar på ansøgningen. Søren vil kontakte enten 
kommunen eller turistforeningen vedr. vedligeholdelse af de blå cykler, der jo allerede står 
der. 
 
8.Havneprojektet.  Venøboen er underrettet om at processen er så langt at der søges om 
penge. Vi forventer at blive holdt orienteret. 
 
9. Evt. Jan efterspørger om Venøboen har nogle synspunkter og emner som han skal tage 
med på generalforsamlingen i SaDS. Vi har ikke aktuelt noget, som vi vil bede Jan bringe 
med.  
Kunstreaktor laver projekt på Venø d. 17. og 18. august. 
Energistyrelsen inviterer til infomøde om bredbånd d. 18.juni. Søren ser på muligheder for 
fiberbånd til Venø. 
Næste møde 5.august i havnehuset. 



 
Ref. Berit 
 
 

 
 
 


