
 

Referat 

Bestyrelsesmøde VenøBoen Torsdag 27.04.2017 kl. 19.10 hos Inge 

Deltagere: Aase, Søren, Irma, Kristian, Inge, K.C., Nina (ref.) 

Dagsorden 

1. Siden sidst 

2. Næstformand i SaDS 

3. Evaluering af fortælleaften med Claus Bjørnbak 

4. Evaluering af strandrensning  

5. Evaluering af påsken med gratis færge 

6. Evalueringsaften onsdag den 10. maj kl. 19.30 i Havnehuset 

7. Venø Udviklingsplan 

8. Møde med regionsrådet mandag den 8. maj 

9. Evt. 

 

 

1. Siden sidst:  

Kommunen har været og fylde kanter op, desværre som altid på en usystematisk og 

utilstrækkelig måde.  

Venø Turisme 2 regnskabet er klar til aflevering til Erhvervsstyrelsen, så 

tilgodehavender kan blive udbetalt til dem, der har lagt ud i løbet af året. 

 

2. Næstformand SaDS: 

Ved generalforsamlingen på Avernakø i week-enden 19.-21. maj skal der vælges ny 

næstformand. Aase orienterede om kandidaterne, og om, hvem Venø vælger at stemme 

på. 

 

3. Evaluering af fortælleaften med Claus Bjørnbak 

En meget interessant aften, hvor Claus fortalte om sine visioner for i perioden 1967-87 

at få flere til at flytte til øen som fastboere. Claus var initiativtager til VenøBoen. Cirka 

35 deltagere.  

 

4. Evaluering af Strandrensningsdag: 

En fin dag med stort fremmøde, 42 efterskoleelever og 25 Venø-boere. Jørgen Jensen, 

Struer kommune, havde stillet i udsigt, at kommunen ville hente inden påske. Det blev 



ikke til noget, kommunen henviste os til Nomi4. Det var en dårlig ide. Alternative måder 

med indsats fra frivillige samt containerne ved havnen blev brugt.  

 

5. Evaluering af påske med gratis færge: 

Perioden fra 9.-17. april med gratis færgeoverfart for private blev stor succes. Med især 

indsatsen fra Irma og Aase, og Mette Jaffke fra Havnebestyrelsen, lykkedes det at få 

mange af øens erhvervsaktører på banen og holde åbent for besøgende. Der blev ifølge 

tal fra Venø Færgefart overført 2.566 biler, 6.078 passagerer, 37 busser, 48 cykler og 7 

campingvogne. 

 

6. Evalueringsaften onsdag den 10. maj kl. 19.30 i Havnehuset: 

Evaluering: Hvilke tiltag skal vi finde på? Hvor meget er der råd til i sensommer/efterår 

af gratis perioder - en måske to week-ender? Irma snakker med Søren Adsersen. Aase 

med Efterskolen, Nikolaj og Peter P. 

 

7. Venø udviklingsplan: 

Det indstilles, at Jan Bendix fortsætter med at arbejde med projektet, som må betragtes 

som værende meget langtidssigtet.  

 

8. Møde med Regionsrådet den 8. maj 2017: 

Regionsrådet besøger Venø, 15-20 personer deltager. Emner for mødet foreslås at være 

(1) frivillighed, (2) sundhed og førstehjælpsordning og (3) hvordan opretholder vi 

befolkningstallet på øen.  

 

9. Eventuelt: Intet at bemærke. 

 

Næste møde: Tirsdag den 30.05. kl. 19.00 hos Kalle alias K.C. 

 

 

Venø, 21-05-2017 / Nina 

 

 

 

 

 

 


