
REFERAT AF VENØBOENS GENERALFORSAMLING 
den 22.10.2015 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelse samt to suppleanter
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

22 medlemmer til stede.

1.  Valg af dirigent: 
Bjarne Tingkjær valgt. Konstaterede generalforsamling lovlig og rettidig indkaldt. 
Han gav ordet til formanden, Aase Askanius.

2.   Formandens beretning: 
• Vi er 152 medlemmer, 97 bosat på Venø, 55 udenøs.
• Pr. 1. januar 2015 var der 216 beboere på øen - en lille fremgang, som medierne 

syntes var interessant, og vi fik megen omtale.
• Flere aktiviteter i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), bl.a. 

generalforsamling på Bjørnø. Den 20.-22. maj 2016 er Venø vært. Jan Bendix er 
valgt til bestyrelsen i SaDS.

• Delebørn u/18 år transporteres gratis med Venøfærgen.
• Godt samarbejde med øens erhvervsfolk og overfartsleder Søren Adsersen.
• Projekt Natura 2000 under Naturstyrelsen foreslår stramning af fredning af 

Nørskov Vig. Vi har gjort indsigelse. Fredningen er ubegrundet.
• Planerne for Bogbussens nedlæggelse gjorde vi indsigelse imod. Bogbussen er 

meget benyttet af øens børn og ældre, og ikke mindst Venø Efterskole.
• Venøturisme - Version 2. Nye brochurer med forslag til vandreture og cykelruter 

er omdelt i et stort område i alle retninger fra Venø. Ved feriemessen i Herning 
var Venøs stand meget besøgt, og Hanne-Dorthe Skjernaa og Venø-Bussen fået 
god respons. Grand Hotel og repræsentanter for Struer Kommune deltog også i 
messen. Der skal uddannes nye guider, i første omgang frivillige, på sigt 
aflønnede.

• Venøfortællinger. Afholdes en gang om måneden i vinterhalvåret i Havnehuset. 
Især tilflyttere og guider kan få glæde af at høre mere om øens historie og dens 
personligheder gennem tiderne. Men alle er velkomne. 

• Seneste nyt: Nogle gymnasieelever fra Struer vil lave en App, så det bliver nemt 
for turister at orientere sig på forhånd. Aase efterlyser forslag om aktiviteter, man
kan tilbyde, måske konkurrencer og skattejagt med en lille præmie. 

• TVMidtvest ønsker Mobilhold, som sender små videoklip af dagligdagen i 
området og i vores tilfælde altså Venø. Peben Friis, Anders Gjern, Gertrud 
Damgaard og Venø Efterskole er Venøs hold. 

• Arrangementer i årets løb: Juletræsfest, arrangeret af GIF, 5. juledag som 
sædvanlig samlede ? deltagere. Strandrensning lørdag før påske med stor 
deltagelse fra Efterskolen og mange af øens beboere. Vælgermøde forud for 
Folketingsvalget den 18/6-2016 med deltagelse af kandidater fra alle opstillede 
partier. Pinsefest, i år kun med 57 deltagere. Derfor intet overskud, så Åben Ø i 



august aflyst. Der skal tænkes lidt over fornyelse og noget, der kunne tiltrække 
turister og aktivere flere ø-boere. Der kommer konkret udspil fra Hanne-Dorthe 
Skjernaa og VenøBoen.

• I forbindelse med Generalforsamlingen i SaDS arbejder en gruppe sammen med 
Struer Kommune om en event i Struer, hvor de 27 øer får tilbud om at 
præsentere sig selv og deres produkter, såsom fødevarer, kunst, musik. Struer 
laver brochure. 

• Lis Jensen, Galleri Venø, og Karin Kristensen, KK Galleri, vil arrangere en 
kunstudstilling med fernisering omkring påske og afslutning i forbindelse med 
generalforsamlingen.

•
• 3.   Fremlæggelse af Regnskab.
• I kassererens fravær gennemgik Jesper Olesen regnskabet, som forelå omdelt.
• Regnskabet godkendtes.
•
• 4.   Indkomne forslag. Ingen.
•
• 5.  Fastsættelse af kontingent. Fortsættes uændret.
•
• 6.  Valg til bestyrelsen samt to suppleanter.
• Fire medlemmer på valg (Søren, Aase, Jesper, Irma). Alle villig til genvalg. Alle 

blev genvalgt. Der skulle vælges et nyt medlem, fordi Anja Villadsen var flyttet 
fra øen. Hanne-Marie Jensen blev foreslået af bestyrelsen. Ikke andre kandidater.
Hanne blev valgt. Som suppleanter genvalgtes Jan Bendix og Lars Vangsgaard.

•
• 7.  Valg af Revisor. Ryan Jensen blev valgt.
•
• 8.  Eventuelt.
• Gitte Børsting stillede forslag om en legeplads på Venø. Emnet diskuteres, og 

der kom flere forslag om placering og indretning. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Gitte Børsting, Thorkild Brosbøl og Søren Baggesen.

•
• Til slut rejstes spørgsmålet om en eventuel sammenlægning af Struer og 

Holstebro kommuner. Spørgsmålet kommer til afstemning den 3. december 
2015. Formanden oplyste, at emnet ikke havde været behandlet af bestyrelsen.

•
•
•
• Ref.: Nina Nilson / 16-11-2015
•      
•


