
VENØBOEN BESTYRELSESMØDE 

19.02.2015 hos Irma 

 

Til stede:  

Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre, Jesper Olesen, Anja Villadsen, Nina Nilson 

(ref.). Afbud fra: Anders Gjern. 

 

1. Siden sidst: Nye ø-boere: Jesper og Aase følger op på tilflyttere, der skal have 

velkomsthilsen. 

 

2. Besvarelse af mails:  Når mails modtages, skal der altid sendes tilkendegivelse tilbage til 

afsenderen og øvrig modtagergruppe med kommentar eller svar. Hvis man ingen 

kommentarer har, skrives dette. Referatudkast fra bestyrelsesmøder sendes til 

kommentarer til hele vb@venoe.dk gruppen.  

 

3. Køreplan Venø-Struer: Struers fremtidige skolestruktur er så vidt vi ved ikke afklaret, 

men det forlyder, at de ældste elever fra Bremdal Skole skal til Parkskolen efter 

sommerferien. Dvs. folkeskoleeleverne fra Venø kommer til at gå på Bremdal Skole, 

Struer Østre Skole og Parkskolen. Søren kontakter igen sagsbehandler i kommunen og 

opfordrer til at indrette køreplanen hensigtsmæssig for eleverne til alle tre folkeskoler og 

gymnasiet.  

 

4. Vand på Sønderskovvej: Søren har skrevet til kommunen om oversvømmelserne på 

Sønderskovvej. Struer kommune har opsat et lille skilt om ”Vand på kørebanen”. Det er 

utilstrækkeligt, vandet har været dybt og bredt sig over mere end halvdelen af 

kørebanen. Især i mørke, og for gæster til øen, kan risikoen være stor, hvis man kører 

med 80 km. Lodsejer er orienteret om henvendelsen, og er enig i, at skiltningen er for 

dårlig. 

 

5. Kontingen til SaDS (Sammenslutningen af Danske Småøer): Diskussionen i SaDS 

omkring betaling af kontingent for medlemskab er mundet ud i, at hver ø skal betale pr. 

medlem af den enkelte øs beboerforening. Beløbet er pt. fastsat til 50 kr. pr. medlem. 

Der skelnes ikke mellem fastboende eller udenøs medlemmer. Venøs medlemstal er på 

den baggrund 165. VenøBoens bestyrelse har vedtaget at indbetale kr. 50,- for udenøs 

medlemmerne uden at hæve kontingentet overfor medlemmerne. 

 

6. Natura 2000:  Natura 2000 planer for perioden 2016-21 er i gang. I de nye planer er lagt 

op til bl.a. yderligere beskyttelsesgrad i fjorden og lukning af Nørskov Vig fra 1. april til 

30. september. VenøBoen har tidligere givet udtryk for, at fredningen af Nørskov Vig er 

ubegrundet, og vi vil i vores høringssvar protestere mod, at forstyrrelser fra vandrere, 

fiskere eller sejlsportsudøvere begrunder fredningen eller en yderligere udvidelse af 

fredningsperioden. Læs mere om planerne i VenøPosten for marts. Jan Bendix og Aase 

sørger for oversendelse af høringssvaret. 

 

7. Ø-katalog: Ø-sammenslutningen har indgået driftsaftale med Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikterne (MBBL). MBBL fordeler ø-støttemidler til ø-projekter. Aftalen 

indebærer, at hver enkelt ø skal udarbejde et katalog, der indeholder opdateret 

mailto:vb@venoe.dk


information om en række emner. Jan Bendix og VenøBoen har udfyldt skemaet. Aase 

sender det til Dorthe Winther i Ø-sammenslutningen. 

 

8. Strandrensning: Når kommunen sender folk over for at rydde affald i naturen på øen, 

samler de kun op helt nede ved stranden og lader alt andet flyde langs vejene. I år 

fortsætter vi som tidligere med en Strandrensningsdag i samarbejde med Efterskolen. Vi 

vil efterfølgende tage kontakt til kommunen angående næste år. Strandrensningen 

foregår lørdag den 28. marts fra kl. 13 med start og slut ved Havnehuset. Læs mere i 

VenøPosten for marts. 

 

9. Ansøgning om LAG-midler: VenøBoen har ansøgt om midler fra LAG-Småøerne til 

fortsættelse af projekt Venøturisme, som iværksattes i efteråret. Målet er fortsat styrkelse 

af erhvervs- og turismeudvikling på Venø. 

 

10.  Eventuelt:  Jesper orienterede om arbejdet med Venø Live arrangementerne.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 19. marts kl. 19.30 hos Nina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


