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VenøBoens generalforsamling 2010  
Den 28. oktober kl. 19:30 i Havnehuset Venø 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent fastsat til 125,- kr. (i dag 100,- kr.) 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Drøftelse af indhold og form på www.venoe.dk 

 

 

Ad punkt 4  

Der er kommet et forslag. 

 

Ad punkt 6  

Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og Anker F. Jensen er på valg – alle modtager 

genvalg. 

 

 

 

 

/ VenøBoens bestyrelse – Anker F. Jensen  
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Mødereferat Generalforsamling i VenøBoen 

 

 

 

Dato 

 

 

Den 28. oktober 2010 kl. 19:30 i Havnehuset Venø 

 

 

Deltagere Oversigt over mødedeltagere fremgår af bilag 1. 

 

 

Valg af dirigent Generalforsamlingen valgte Marianne Pedersen som dirigent. 

 

 

Formandens  

mundtlige beretning 

Som i fjor har jeg udarbejdet en liste over emner (bilag 2), 

som bestyrelsen har behandlet igennem året. Blandt emnerne 

har jeg valgt fire, som jeg vil kommentere lidt mere detaljeret 

og foreslår, at I spørger ind til de øvrige, såfremt I ønsker ud-

dybning eller har kommentarer til dem.  

 

De fire emner er:  

a) Færgeforbindelsen  

b) Venø udviklingsplan 

c) Forholdet til Venø Borger- og Grundejerforening 

d) Energi på Venø 

 

Færgeforbindelsen Gennem sin repræsentant i det rådgivende udvalg for Venø 

Færgefart har VenøBoen med Bjarne Tingkær haft et solidt og 

godt samarbejde med Struer Kommune - først og fremmest 

Søren Adsersen og Jørgen Jensen. Til generalforsamlingen er 

der indkommet et forslag, så vi kommer til at tale mere om 

færgeforbindelsen senere på generalforsamlingen. Derfor skal 

der blot lyde en tak til Struer Kommune og ikke mindst til Sø-

ren Adsersen for det kæmpe arbejde, der har været udført fra 

kommunal side for at få færgeudfordringen løst til venøboer-

nes tilfredshed.  

 

I lørdags kunne vi se endnu et resultat af samarbejdet om at få 

driften godt lagt tilrette i form af det informationsbrev, der 

blev delt ud til alle på øen. Venøboerne har med den ny for-

bindelse fået en løsning på sin transportopgave, som er helt 

exceptionel i forhold til, hvad andre øer har mulighed for. Det 
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er vi dybt taknemmelige for og glæder os over det dagligt. Vi 

håber på, at de sidste indkøringsopgaver bliver løst på tilfreds-

stillende vis og glæder os til at se anlægget fuldt færdigt i det 

kommende år.  

 

Venø udviklingsplan På sidste års generalforsamling brugte vi en del tid på at drøfte 

indholdet i Venø udviklingsplan, sådan at den i februar måned 

kunne forelægges i sin endelige form. VenøBoen har påtaget 

sig opgaven med at koordinere og følge op på de enkelte pro-

jekter, som planen indeholder. Det sker bl.a. gennem et sam-

arbejde med Kommunen (Jørgen Jensen og Bjarke Danvig). 

Vi har fra kommunal side mødt positiv interesse for aktivite-

terne i planen og også hjælp til enkelte af dens aktiviteter, hvor 

Kommunen har mulighed for at bistå os.  

 

Udviklingsplanen rummer en mangfoldighed af aktiviteter, og 

set fra bestyrelsens side er der en god aktivitet. Ikke alle planer 

holder de tidsrammer, der blev lagt fast, men der er bevægelse 

og engagement på alle fronter. Vi har fra VenøBoens side 

valgt at følge projekterne bl.a. igennem VenøPosten, hvor de 

enkelte opgaveansvarlige refererer fremdriften.  

 

I forhold til andre danske småøer er vi nået godt i vej og kan 

være stolte af arbejdet indtil nu. Jeg vil gerne benytte lejlighe-

den her til at takke Småøernes Aktionsgruppe for den projekt-

bevilling, som hjalp os godt på vej, og som gav os mulighed 

for at få hjælp til en række aktiviteter udefra.  

 

Venø Borger- og  

Grundejerforening  

– VenøBoen  

På sidste års generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen at 

undersøge mulighederne for at gennemføre den sammenlæg-

ning af de to foreninger, som har stået højt på VenøBoens øn-

skeseddel igennem en årrække.  

 

VBGF kunne i forlængelse af deres generalforsamling i juni 

måned oplyse, at der i VBGF ikke for tiden er interesse for at 

gennemføre en sammenlægning. Argumenterne er vanskelige 

at forstå for bestyrelsen, da de refererer til, at VBGF ikke følte 

sig tilstrækkeligt inddraget i udviklingsplanarbejdet. Dette kan 

naturligvis kun undre, da alle venøboere har haft lige mulighe-

der for at medvirke i det omfattende udviklingsarbejde, og da 

der heldigvis også er en del af VGBF medlemmerne, der har 

taget aktiv del i at virkeliggøre udviklingsplanen.  
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VenøBoen må nok erkende, at der skal en holdningsændring i 

ledelsen af VBGF til, for at vi kan få vores ønsker om for-

eningssammenlægning gjort til virkelighed.  

 

Energi på Venø I fortsættelse af arbejdet med Venø udviklingsplan foreslog 

Morten Gjern, at VenøBoen tog initiativ til – inden for ram-

merne af udviklingsplanen – at igangsætte et projekt om ener-

gibesparelse på Venø. Projektet har efterfølgende søgt og fået 

bevilliget midler til gennemførelsen, og i et tæt samarbejde 

med NOE foregår der for tiden omfattende analyser og vurde-

ringer rundt om hos Venøs beboere.  

 

Over halvdelen af de fastboende har valgt at tage imod tilbud-

det om energirådgivning fra en NOE-medarbejder. Som led i 

projektet indgår også en registrering af energiforbrugets ud-

vikling fra nu af. NOE vil i samarbejdede med projektet op-

sætte en lystavle, der udover energioplysninger også kan give 

aktivitetsoplysninger. Skiltningen vil finde sted på den nye 

opholdsbygning på Kleppen, så pendlerne dagligt bliver min-

det om de aktiviteter, der er i gang på øen. 

 

Venø udviklingspulje 

 

VenøBoens bestyrelse har med glæde fået overdraget et rådig-

hedsbeløb på ca. 46.000 kr. til udviklingsformål. Puljemidler-

ne må ikke anvendes til underskudsdækning på arrangementer. 

 

 Afslutningsvist vil jeg endnu engang opfordre jer som møde-

deltagere til at komme med spørgsmål eller bemærkninger til 

de listede emner, hvis I har ønske om at høre, hvad vi konkret 

har haft af aktiviteter på de pågældende områder.  

 

 

Bemærkninger til  

beretningen 

 

Ø-lægeordningen  

 

 

 

Bjarne Tingkær forklarede at baggrunden for bestyrelsens ind-

dragelse var, at øboerne ingen fast lægetilknytning har, hvor-

for dokumenter ikke automatisk returneres til egen læge. Pro-

ceduren søges ændret i forbindelse med de forestående over-

enskomstforhandlinger i regionen. Der blev opfordret til at ve-

nøboerne gør hospitalerne opmærksomme på forholdet.  
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Venø Klit Camping Formanden redegjorde for støtteerklæringer fra VenøBoen til 

Kommunen i forbindelse med ønsket om sikring af, at Venø 

har en campingplads. Endvidere orienterede formanden om 

den igangværende positive dialog med formanden for den ny-

stiftede forening Venø Klit Camping, der forestår den daglige 

drift.  

 

Venøsund Bjarne Tingkær redegjorde for status for projekt vedrørende 

Venøsunds bevarelse på Venø. Der henvistes til november-

nummeret af VenøPosten.  

 

Medlemstal Formanden oplyste, at medlemstallet er 100 fastboende og 50 

udenøs medlemmer.  

 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte 

formandens beretning.  

 

 

Fremlæggelse  

af regnskab 

Karin Christensen gennemgik det reviderede årsregnskab, der 

er vedlagt referatet som bilag 3.  

 

Regnskabet udviser et underskud på ca. kr. 8.000. Formanden 

kommenterede regnskabet med bemærkning vedrørende 

VenøPostens økonomi (tillæg, portoudgifter mv.) og henviste 

på baggrund af spørgsmål fra Søren Hindkjær til dagsordens 

punkt 5 om kontingentforhøjelse. 

 

 

Indkomne forslag Det omdelte forslag fra Peter og Laila Olsen (bilag 4) blev 

oplæst og gav anledning til ivrig debat blandt mødedeltagerne. 

 

Søren Adsersen svarede på spørgsmål i forbindelse med fær-

gens drift, fartplaner, liggested m.m. Der blev udtrykt ønske 

om en undersøgelse af venøboernes ønsker til fartplan og øv-

rige forhold i forbindelse med den besluttede evaluering af den 

igangværende tremåneders prøveperiode.  

 

Bjarne Tingkær og Søren Adsersen bekræftede, at der på basis 

af undersøgelsen blev inviteret til et beboermøde arrangeret af 

det rådgivende udvalg.  
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Fastsættelse af  

kontingent 

Formanden underbyggede bestyrelsens forslag om kontingent-

stigning til 125 kr.  

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget.  

 

 

Valg til bestyrelsen  

samt to suppleanter 

Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne: 

Karin Christensen 

Bodin Anker-Møller 

Anker F. Jensen 

 

og suppleanter: 

Niels Villadsen og Jan Bendix  

uden modkandidater og afstemninger. 

 

 

Valg af revisor Generalforsamlingen genvalgte revisor:  

Ryan Jensen  

uden modkandidater og afstemning.  

 

 

Eventuelt 

 

www.venoe.dk 

 

 

Formanden udtrykte glæde over den fornyede hjemmeside. 

Bestyrelsen havde drøftet bekymringer i forbindelse med ind-

hold af hjemmesidens links.  

 

Generalforsamlingen bekræftede ønsket om, at der alene læg-

ges links til hjemmesider, der overholder almindelige etiske 

normer på området.  

 

Søren Hindkjær opfordrede alle til at benytte hjemmesidens 

kalender og indlægge aktiviteter for venøboerne i den.  

 

Akut beredskab Tove Odgaard orienterede om planer og muligheder i forbin-

delse med akut beredskab.  

 

Venø Færgefart Jan Bendix opfordrede til venøboernes forståelse for og accept 

af omfanget af den forandringsopgave, som Venø Færgefart 

står midt i.  
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 Referent: Jan Bendix 

  

 

 

Den       /       2010 

 

Som dirigent 

 

 

 

___________________________ 

Marianne Pedersen  
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