
Dagsorden til d. 20.3.18 hos Inge, Riisvej 14 kl 19.10 

Deltagere: Inge, Søren, Kristian, Erling, K.C., Nina (ref.) - Jan med bemærkninger til 

dagsordenspunkter inden mødet (med kursiv). Afbud Irma.  

 

1. Siden sidst 

Ingen nye fastboere. 

Venø-dage godt på vej. Program trykt og omdelt. Interviews til lokale medier. 

Nyhedslystavle igang. Facebook set af 18.000. Flag hejses. Sauna kommer inden 

påske - måske.  

  

2. Status på undersøgelse om at sætte skilte op på stier/få malet skilte op 

Ikke gjort noget. Geopark vil gerne have flere turistvenlige afmærkninger. 

Jans kommentarer: Skilte opsættes efter aftale med Geopark-folkene, der forestår 

design. Venøboen påtager sig det praktiske arbejde med bistand fra Struer kommune, 

der sandsynligvis lægger materiale til. Geopark vil ansøge om midler til skiltningens 

gennemførelse. Der er afstandtagen for skiltning på kststrækningen på Nørskov Vig, 

hvorfor skiltning alene gennemføres på Nørskov jorde i det område. 

 

3. Hjemmesiden “Visit Venø” - Den kunne godt trænge til en kærlig hånd - Knud 

har den og holder den ved lige.  

App'en vedligeholdes heller ikke. Hvad vil Knud? 

Jans kommentarer. Det er aftalt med Knud, at Hanne-Dorthe kontakter Søren for at 

undersøge mulighederne for automatisk at overføre turistinformationer fra 

www.venoe.dk til visit venoe. Nuværende indhold på visit venoe slettes herefter. 

 

4. Tilmelding til Strandrensning og Fællesspisning 

Strandrensning altid lørdag før Palmesøndag. Beboere, der færdes i naturen på øen 

melder, at der ser pænt ud over det meste af øen. 

 

5. Efterskolen - giver de kage? Har Nina snakket med Tage? 

Ja, Vibeke sørger for kage til ca. 30 personer. 

 

6. Hvor mange huse er der nu til udlejning/salg? 

Fire til salg. Ingen til leje. 

 

7. Embedsmands Besøg den 02. maj 2018. 

Sammenslutningen af Danske Småøer og embedsmænd fra Erhvervsstyrelsen skal 

besigtige Tårnprojektet, Venøborg, paraglidere, spise på Nørskov. 

Jans kommentarer.Besøget aftalt til den 2. maj kl. 12.30-14.30. Inge og Jan aftaler 

www.venoe.dk


endeligt program. 

 

8. Venø i fortsat udvikling. 

Konsulenter ansættes i denne uge. Holdes Ø-møde. Alle inddrages og informeres. 

Venøboens rolle? Vi skal informere om forprojektet. Der blev spurgt, hvem der 

ansætter konsulenterne? Jan og Irma orienterer på næste møde i Venøboen. 

Jans kommentarer. Opgavebeskrivelse og tilbud til Venøboens beslutning forventes i 

indeværende uge. Inge, Irma og Jan bemyndiges til at træffe nødvendige beslutninger i 

den forbindelse, så fremdriften i projektet sikres. 

 

9. Planloven - Knuds hus. 

Generelt for småøer er, at der er problemer med at få lov til at bygge nyt. Folketinget 

har besluttet, at loven skal administreres lempeligere på de danske småøer. Det er 

ikke sket. Sagen er i udvalgsbehandling i Udvalget for Danske Småøer. 

Ministeren vil ikke tage stilling. 

Jans kommentarer. Struer kommune søges inddraget politisk til sikring af dispensation. 

Jan er af Knud bemyndiget til at varetage Knuds interesse i sagen. 

Ø-Sammenslutningen arbejder på at få parallelle problemer løst generelt via 

Folketingsudvalg (ULØ). 

 

10. Deponering af affaldssækkene efter strandrensning. 

Ryan tager sig af det. 

 

11. Evt. 

Det er muligt at VenøBoens bestyrelse kan få en jakke med logo på. Jeg har brug for 

str på alle medlemmer så jakkerne kan bestilles. Økonomi. 

Jan undersøger via Ø-Sammenslutningen, om den fortsat har beholdning af 

"bliv-ø-bo-nu"-veste, hvis ikke undersøger Inge priser på Venøbo-jakker. 

K.C. skitserede ruter til vandreture i Venødagene med ham som guide. 

Nina træder ud af bestyrelsen på grund af flytning. En af suppleanterne, Jan Bendix 

eller Lars Vangsgaard indtræder fra næste møde. 

 

Næste møde: Onsdag den 25. april kl. 19.10 hos Erling. 


