
REFERAT AF VENØBOENS GENERALFORSAMLING  
den 12.10.2017 kl. 19.30 på Venø Efterskole 
 
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 
 
 
Ca. 35 deltagere. 
 
1. Valg af dirigent: 
Marianne Pedersen valgt. Konstaterede generalforsamling lovlig og rettidig indkaldt. 
Hun gav ordet til formanden, Aase Askanius. 
 
2. Formandens beretning: 

•  Vi er 168 medlemmer, 110 bosat på Venø, 58 udenøs. 

•  Pr. 1. januar 2017 var der 192 beboere på øen, tilbagegang på 3 i forhold til sidste år. Målet er 200. 
Forklaring bl.a., at vi mangler lejeboliger, så det kan prøves af at bo på en ø. Endvidere er mindst 12 
helårshuse fået ændret status til sommerhus indenfor de seneste 40 år. 

• Færgefarten prøvede sidste år udenfor sæsonen, som det er tilladt, at nedsætte prisen for overfarten på 
biler til 65 kr. i stedet for 95. Det gav ingen virkning med flere besøgende. I påsken var der gratis overfart 
for private: bilister, cyklister, gående. Det blev en succes med 6000 gæster i de 10 dage. I perioden 6.-8. 
oktober, altså tre dage, prøvede vi det igen: 1110 personer, 474  biler og 26 cykler udover de faste 
brugere af færgen, besøgte øen.  

• Vi har et fint samarbejde med Ø-sammenslutningen. Jan Bendix sidder i bestyrelsen, en post, der hvert 
tredje år går på skift til de 27 danske småøer.  

• Menighedsrådseminar blev holdt på Venø.       

• Ø-sammenslutningen holdt repræsentantskabsmøde i Odense. Aase og Irma deltog. 

• På repræsentantskabsmødet diskuteredes blandt andet, at nogle øer ønsker deres eget postnummer. Det 
gør Venø ikke.  

• Ø-sammenslutningen holdt Generalforsamling i maj på Avernakø. Aase og Mogens deltog. 

• Traditionen tro blev der holdt Juletræsfest 5. juledag på Efterskolen, arrangeret af  Venø GIF og VenøBoen 

• I vinterens løb flere Venø Fortællinger - senest Thorkild Brosbøl og Claus Bjørnbak 

• Påskelørdag: Strandrensning. Deltagelse af mange Venø-boere og efterskole-elever.  

• Sommerhusejer på Venø, K.C. Olsen, pensioneret major fra Jydske Dragon Regiment, tilbudt at stå for 
besøg til JDR kaserne og dragon museet med efterfølgende kaffe og foredrag med regimentschefen, 
onsdag den 15.11.2017 kl. 19.00. Tilmelding senest 8. november. Mere i Venøposten for November. 

• Vi har fint samarbejde med Struer kommune, blandt andet om renoveringen af Firbjergsande og Venøborg.  
Her sluttede beretningen. Godkendt.  



  
3. Fremlæggelse af Regnskab. 
I  kassererens fravær, fremlagde Irma Bjerre-Pedersen regnskabet, der forelå omdelt. Underskud på 345,02 
kr. På spørgsmål fra deltager om grunden til manglende kontingent på 10.000 kr. forklarede revisor Ryan 
Jensen, at girokort var omdelt lidt sent, og kassereren afsluttede året næsten samtidig. Betalinger er nu 
modtaget, indregnes i næste års regnskab. Turismeprisen på 5.000 kr, vi modtog fra Struer Kommune, blev 
delvis, de 2.475 kr. af den, brugt til at give personalet på færgefarten en julepakke som påskønnelse af deres 
venlige måde at møde turister og beboere på, hver gang, vi benytter færgen.  
Regnskabet godkendtes. 
 
 4. Indkomne forslag. Ingen. 
 
 5. Fastsættelse af kontingent. Fortsættes uændret, 125 kr. pr. person. 
 
 6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter. 
Tre medlemmer på valg, (Aase, Søren, K.C.), Søren og K.C. villig til genvalg. De blev genvalgt. Aase ønskede at 
træde ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev Erling Roseth, der havde tilkendegivet villighed til at opstille. Han valgtes 
med applaus. Som suppleanter genvalgtes Jan Bendix og Lars Vangsgaard. 
 
7. Valg af Revisor. Ryan Jensen blev valgt. 
 
 8. Eventuelt. 
Jan Bendix fortalte om "Venø - i fortsat udvikling". Projektet, der har været omtalt i VenøPosten, omfatter den 
langsigtede planlægning af udviklingsaktiviteter. Projektet har fået Realdania midler til gennemførelse af 
forprojekt. Jan opfordrede venøboerne til gratis medlemskab i LAG-småøerne via www.lag-smaaoerne.dk. 
Endvidere opfordrede Jan erhvervsaktører til deltagelse i LAG-småøernes Erhvervskonference d. 20. november 
i Odense. Tilmelding via hjemmesiden. Endelig takkede han Aase for samarbejdet i Ø-Sammenslutningen, hvor 
Aase har skabt respekt om Venøboens arbejde. 
 
På vegne af bestyrelsen takkede Irma Aase for hendes store indsats som bestyrelsesmedlem i 6 år, heraf de 
sidste 5 som formand. Der har været mange opgaver, som alle er blevet varetaget med stor dygtighed til gavn 
og glæde for Venø.  
 
Axel Steenkjær spurgte om muligheden af at få vindmøller på Venø. Jan svarede, at Venø på grund af hele 
kystlinjens status som Natur 2000 område ikke har den mulighed. 
 
Ryan Jensen bad bestyrelsens medlem af færgefarten om at undersøge, om der ikke kan opbevares ekstra 
starter på begge sider af vandet, Venø Odde og Kleppen. Sidst var færgen ude af drift i 2 1/2 time, fordi starter 
skulle hentes i Thyborøn. 
 
Inge Baggesen takkede Aase Askanius for det kæmpe arbejde, Aase som formand for VenøBoen har udført. 
 
/ Nina Nilson 
 
 

www.lag-smaaoerne.dk

