
 

Referat  

Bestyrelsesmøde VenøBoen Onsdag 27.09.2017 kl. 19.10 hos Aase. 

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

Dagsorden 

1. Siden sidst 

2. Afslutning på Venøturisme 2. 

3. Vælgermøde 

4. Generalforsamling VenøBoen  

5. Gratis færge  

6. VenøKalender 

7. Husmår 

8. Procedure ved påkørsel af rådyr  

9. Eventuelt 

 

1. Siden sidst:  

Tre nye beboere har fået velkomstbrev og en flaske rødvin. Resterer et besøg. 

 

2. Afslutning på Venøturisme 2. 

Venøturisme 2 regnskab er nu afsluttet. Vi mangler at få 25.000 kr. udbetalt fra 

Erhvervsstyrelsen. 

 

3. Vælgermøde 25. oktober 2017 kl. 19:30 på Efterskolen: 

Samtlige opstillede partiers spidskandidat deltager. I VenøPosten oktober har alle fået 

spalteplads til at fremføre deres valgudtalelser. Jan Bendix bliver bedt om at være 

ordstyrer ved debatten. Efterskolen serverer kaffe. Irma tager kontakt til Nikolaj Terp 

om det praktiske. 

 

4. Generalforsamling VenøBoen (12. oktober kl. 19:30 på Efterskoloen) 

Søren har sendt kontingentopkrævninger ud. Kontingentet er fortsat 125 kr. pr person. 

Søren har sendt regnskabet til bestyrelsen (den 30.09.) til eventuelle kommentarer. 

Efterfølgende givet til Ryan med henblik på revision. Søren kan ikke deltage i GF.  

Der er tre medlemmer på valg: Aase (ønsker ikke genvalg), K.C. (modtager genvalg), 

Søren (modtager genvalg). Inge prøver at finde nye kandidater til bestyrelsen.  

Aase efterlyste bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at deltage i Ø-sammenslutningens 



repræsentantskabsmøde i Odense 3.-5. November 2017.  

 

5. Gratis Færge 6.-8. oktober 2017 

Program er trykt og vedlagt VenøPosten for Oktober.  

 

6. VenøKalender 

Et forslag til den kommende bestyrelse: Aase har savnet en kalender for et helt år frem, 

hvor alle aktiviteter kan læses samlet. Der annonceres en deadline for input fra alle 

foreningerne på øen, så alle kan planlægge deltagelse i god tid. Inden kalenderen 

annonceres på Struer Kommunes hjemmeside og vores egen skal vi således forsøge at 

forhindre, at flere arrangementer lægges på samme dato og tidspunkt.  

Der kommer ny forpagter til Havnehuset til foråret. Gode idéer efterlyses om, hvordan 

vi bedst muligt kan støtte op om den nye forpagter. 

 

7. Husmår 

Flere af øens huse har besøg af støjende husmår på loftet. Der er mange forslag til, 

hvordan de kan bekæmpes, men ikke nemt. Nina samler lidt op på, hvilke tiltag, der 

benyttes, henter brochurer hos Falck og skriver lidt i VenøPosten.  

 

8. Procedure ved påkørsel af rådyr 

Hvem kontakter man, hvis man kommer til at påkøre et rådyr på Venø? Hvis man har 

boet på øen længe, ved man det måske selv. Men alle andre kan have et problem. De 

samme regler, som gælder for det øvrige Danmark, kan benyttes. Man kan ringe til 

Falck på 70102030 eller til Dyrenes Beskyttelses "dyrenes vagtcentral" på telefon 1812. 

Begge dele uden udgift for bilisten.  

 

9. Eventuelt 

K.C. tilbød af arrangere et besøg på JDR (Jyske Dragon Regiment) og museet der, hvis 

der var interesse for det. Kalle og oberst Bjarne Højgaard Jensen vil vise rundt. 

Arrangementet afsluttes med kaffe og kage i Officersmessen. Pris alt incl. 50 kr. pr. 

person. Tidspunktet vil være fra kl. 19.00 onsdag den 15.11.2017. 

 

K.C. informerede om, at man hos Danmarks-Samfundet kan søge om en fane til 

foreninger. Noget for VenøBoen? Et punkt, den nye bestyrelse måske har lyst til at tage 

fat på. 

 

Venø, 18-10-2017 / Nina  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


