
 

Referat  

Bestyrelsesmøde VenøBoen Tirsdag den 19/12 kl. 19.10 hos Irma. 

Deltagere:  

Fra bestyrelsen: Irma, Søren, K.C., Kristian, Nina. Fraværende: Inge, Erling. 

Gæster: Overfartsleder Søren Adsersen og Jan Bendix. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst (kulturprisen bl.a) 

2. Påskedagene 2018 - Søren Adsersen deltager og informerer omkring gratis færge 

3. Jan informerer om Knud og Susanne’s afslag, hvad kan VenøBoen gøre for at hjælpe. 

Sommeravisen, vil Bettina opsætte? Hvordan gør vi? Venø i fortsat udvikling. 

4. Roller i bestyrelsen, omgangstonen. 

5. Juletræsfesten - Kalle vil du stadig levere juletræ? 

6. Bogskur - status? - Plan? 

Efterfølgende: Lidt “brainstorm” som indledning til planlægning af åben-ø-dage 

7. Vi drikker aftenskaffe og ønsker hinanden god jul - husk vi ville lave 

sammenskudsgilde - Inge tager æbleskiver med. 

 

 

1. Siden sidst 

Vi har indstillet Venøsund Færgelaug som kandidat til Struer Kulturpris. Prisen uddeles 

i forbindelse med Nytårskuren 2018 i Folkets Hus den 25. januar kl. 19.00. 

Velkomst til to nye beboere (Nina køber, og afleverer lige i det nye år). Irma var på 

Efterskolen den 15. december og sagde på egne og VenøBoens vegne farvel til Nikolaj 

Terp og goddag til Tage Jepsen som ny forstander.   

 

Ny direktør for teknik og miljø i Struer Kommune er Jakob Bisgaard, Tlf. 20866037, 

jakobb@struer.dk (Borgerservice og Kultur, Teknik, Miljø, Planlægning, Beredskab, 

Havne, Trafik og Fritid) 

 

2. Påskedagene 2018  

Søren Adsersen redegjorde for det ekstra tilskud til nedsættelse af færgetaksterne til 

danske øer, Staten har givet i 2017 og 2018. Struer kommune godkendt VenøBoens og 

Færgefartens måde af anvende midlerne på. 2017's beløb på 225.000 kr. blev brugt plus 

lidt til på gratis færge ni dage i påsken og tre dage i efteråret. Vi forventer et lignende 

beløb i 2018, måske mere, hvis den kritik, der har været af skævhed i fordelingsnøglen, 



tages til efterretning. I 2018 fortsætter vi indtil andet meddeles med lignende to perioder 

med gratis færge, den første i påsken fra den 25. marts til og med den 2. april. 

 

3. Jan informerer om Knud og Susanne’s afslag, hvad kan VenøBoen gøre for at 

hjælpe. Sommeravisen, vil Bettina opsætte? Hvordan gør vi? Venø i fortsat 

udvikling. 

Arbejdet med udviklingsplan for Venø startede i 2010. Konkret er der nu skaffet 

økonomisk støtte fra samtlige aktører til at gå igang med forprojektet, der vil have 

varighed af ca. tre måneder og skal fagligt og procesmæssigt koordineres af udenøs 

rådgivere. VenøBoen har ansvaret for forprojektets gennemførelse. Jan foranlediger 

projektets igangsættelse og har Venøboens kontakt til Realdania. 

 

Jan orienterede om afslag for dispensationsreglen ved bygning af nyt eller ændret 

anvendelse af bygninger, på de små øer. Flere eksempler på urimelige afslag, som på 

sigt vil forhindre den øgede bosætning på øerne. For Venøs vedkommende kører 

Ø-Sammenslutningen nu sagen om afslag til Knud Overgaard på projekteret nybyggeri.  

Legepladsudvalget ved Gitte Børsting og Dorthe Brødbæk har søgt LAG-midler til en 

Aktivitetsbane i Kirkeskoven.   

Sammenslutningen af Danske Småøer har turisme som tema for større konference i 

Odense den 24. januar kl. 10:00-15:30. Detaljeret program kan læses på 

danske-smaaoer.dk (Ø-turismeseminar). Jan Bendix deltager. Alle interesserede kan 

tilmelde sig inden den 9. januar 2018.  

Alle ovenforstående sager orienteres der løbende om i VenøPosten hver måned.  

 

4. Punkt udskudt. Forslagsstiller ikke til stede. 

 

5. Juletræsfesten på Venø Efterskole 

GIF og VenøBoen er arrangører. Tilmelding senest 26. december til Dorthe Sauer. 

 

6. Punkt udskudt. Forslagsstiller ikke til stede. 

Brainstorm udskydes som konkret punkt til næste møde. Ideer og konkrete forslag 

skal på bordet ved VenøBoens møde den 11. januar.  

 

7. Hygge med med øl, gløgg, guf og småkager og ønskede hinanden god jul. 

 

NÆSTE MØDE: 

TORSDAG DEN 11. JANUAR KL. 19.10 HOS KRISTIAN OLESEN  

HUSK KALENDER, SÅ VI KAN PLANLÆGGE FREMTIDIGE MØDER. 



 

Referat: Nina Nilson, 05-01-2018 

 

 

 

  

 

 

 


