
VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

21.10.2014 

referat 

 

Fremmødte: i alt 22 personer 

1. Dirigent: Marianne Pedersen valgt 

2. Formandens beretning: 

- Antal medlemmer: 94 fastboende + 59 udenøs 

- Spørgsmålet om venøboernes status som ”bosat på ø uden læge”, jf. tidligere debat: Bestyrelsen 

har foreløbig ved div. forespørgsler i sundhedssystemet kun kunnet få bekræftet de gældende 

forhold, nemlig at man selv som patient skal bede hospital eller speciallæge om at videregive 

information til egen læge, for at dette finder sted.  Der arbejdes videre med sagen over for 

regionen ved møde i løbet af efteråret. 

- Bestyrelsen har deltaget i årets møder i Ø-sammenslutningen 

- Der har igen, i samarbejde med GIF været afholdt et vellykket juletræsarrangement på Efterskolen 

- Stormskader:  VenøBoen stod ved den sidste storms hærgen i forbindelse med kommunen for at 

få udbedret de omfattende vejskader på øren. Større reparationsarbejde på syd-øen, ingen 

initiativer ved Havstokken   

- Græsrabatter: Der har været fremsat ønske om sommergræsslåning af vejrabatterne på Venø aht 

trafiksikkerheden.  Kommunen har meddelt, at rabatterne kun bliver slået én gang / år (efterår) 

- Strandrensning: Blev i forgangne forår lagt på en hverdag, men vil i 2015 igen blive afviklet en 

lørdag, nemlig lør.28.3. Samarbejde med Efterskolen som vanligt 

- Havnefest og Åben-Ø arrangementer over sommeren: TAK til arrangørerne for flot arbejde ! 

- VenøBoens Hjemmeside: Dele af hjemmesiden er nu oversat til engelsk / tysk – tak til 

oversætterne! 

- Indbrud, dec. 2013: Øen blev ramt af en række indbrud, som blev opklaret. Efterfølgende blev der 

afholdt møde med politiet 

- Busplan: VenøBoen samarbejdede med VenøBussen og kommunen i forbindelse med den nye 

køreplans ikrafttræden.  

- Ny LAG for de danske småøer: Det tidligere ”Småøernes aktionsudvalg” er nu nedlagt og erstattet 

af ny forening. Jan Bendix sidder med i bestyrelsen. Alle opfordres til at tegne –gratis -   

medlemskab ved udfyldelse af blanket, som afleveres til formanden 

- Turist-og erhvervsudvikling. Væsentligste resultat af arbejdet på dette felt, er ansættelsen af 

Hanne Dorthe Skjernaa som ny koordinator af turisme-udviklingsarbejdet på Venø. Velkommen ! 

 

 

 



Spørgsmål fra salen ang. 

- Bord-bænksættenens placering på øen 

 

Formandens beretning: GODKENDT 

3. Fremlæggelse af regnskab:  Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 

Regnskabet : GODKENDT 

4. Indkomne forslag : Ingen 

5. Fastsættelse af kontingent: 125,-kr fastholdt 

6. Valg til bestyrelsen: 

På valg: Anker Jensen, Karin Kristensen, Bodil Anker-Møller – ingen ønsker genvalg 

Nyvalgte:   Nina Nelson, Anja Villadsen, Anders Gjern – VELKOMMEN  

Suppleanter: Jan Bendix + Lars Vangsgaard genvalgt  

7. Valg af revisor: Ryan Jensen genvalgt 

 

8. EVT: 

- Hanne Dorthe præsenterede sig kort for forsamlingen -> bifald / velkommen 

- Knud varsler at der muligvis bliver behov for ny køreplansændring ved det nye skoleårs start aht 

de yngste skoleelever 

- Flere tilkendegivelser af, at udsynet i svinget på Havstokken ud for Tangvej er ved at være 

problematiske for trafiksikkerheden.  Bestyrelsen opfordres til at tage initiativ til løsning.  

 

 

Ref: Bodil A-M 


