
 

 

 

VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE  9.9.2020 

I HAVNEHUSET 

 

Til stede:  Linda, Søren, Christian, Bodil 

Afbud: Anette, Berit, Allan 

 

1. FÆRGEPRISER 2021.  

Charly fra Venø Færgefart var til stede og gav status over den økonomiske situation ifm den 

særlige støtteperiode mm. Han foreslår, at bestyrelsen forstærker reklameindsatsen ang den 

gratis færge, da man nu, hvor vejret bliver køligere, kan registrere en tilbagegang i antal 

passagerer – trods gratisperioden. Linda afklarer om vi udnytter FB optimalt. Linda kontakter 

Christian Mortensen og Søren kontakter Lydens By om mulighederne for reklame derigennem.  

Næste puljeperiode med tilskud og gratis færge for private løber 1.okt- 15.nov. (dvs. incl 

efterårsferien) – dette lægges på FB  

Diskussion ang. mulighederne for at passagerer får gratis overfart året rundt… ønske om at få 

undersøgt mulighederne for dét.  

Også andre prisscenarier blev drøftet.  

Den endelige økonomi i de forskellige tilskudsperioder er der endnu ikke noget samlet overblik 

over.   

2. SIDEN SIDST 

• Geoparkprojektet ang stietablering på Venø er udskudt til foråret. Skitser til skilte og ruter 

kommer til bestyrelsens behandling / gennemsyn 

• Bosætningsgruppen arrangerer børnedag onsdag i uge 42 (efterårsferien). Dette lader vi 

erstatte øvrige ”naturdage”. Bosætningsgruppen annoncerer selv for arrangementet 

• Søren laver et forslag til vedtægtsændring vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer og 

sender dette til Linda.  

 

 



 

 

 

3. MØDE MED JAKOB BISGAARD, STRUER KOMMUNE 

Kommunen var på mødet ikke afvisende over for evt at påtage sig vedligeholdelse af legepladsen, 

VenøBoen ønsker at etablere i kirkeskoven. Bestyrelsen skal udarbejde ansøgning til kommunen 

herom. 

 

 

4. Generalforsamling 27.10.2020 

Bestyrelsen drøftede forslag om vedtægtsændring ang antallet af medlemmer i bestyrelsen. Det 

blev besluttet at stille forslag til generalforsamlingen om at nedsætte antallet af medlemmer i 

bestyrelsen fra 7 til 5 personer   

Linda skriver indlæg til VenøPosten ifm med indkaldelsen  

Søren forestår gennemgang af regnskabet 

Aftaler i øvrigt for generalforsamlingen:  

- Marianna P foreslås som ordstyrer 

- Bagning: Linda + Bodil 

- Alle møder i god tid til kaffebrygning og borddækning 

 

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev aftalt.  

 

5. Forespørgsel fra VenøFestivallen 

Festivallen har forespurgt om deres regnskab kan køres ind over VenøBoen. Søren kontakter Peter 

Pedersen for at høre nærmere.   

 

 

Ref.  

Bodil Anker-Møller 

 



 


