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Punkter 

● Venø i fortsat udvikling 

Forprojektet er gennemført med medfinansiering af Venø’s foreninger, 

Firbjergsande og Venøborg, Struer Kommune og Realdania. Herved er der 

udkommet en rapport der blev gennemgået på et beboermøde d. 5/9-18 på 

Efterskolen hvor alle aktører var med og kom med deres forslag til hvad 

de synes der skal arbejdes videre med.  

Der er mulighed for at arbejde videre med 3 projekter, Havnebåndet, 

Naturbåndet og det sidste er alt det administrative omkring økonomien og 

administrationen af de kommende projekter. Der dannes arbejdsgrupper ud 

fra de personer der har lyst til at arbejde videre med de enkelte 

projekter.  

Der er allerede nedsat en gruppe der arbejder omkring Havnen og Venøboen 

har afgivet støtteerklæring til ansøgning om FLAG-midler til 

projektering og første faser i forbedring af anlæg. 

● Erhvervsstyrelsens besøg i Maj 2018  

Venoysters, Venø Fishfarm og Efterskolen blev besøgt hvilket blev taget 

godt imod af de besøgende. Selvom det var et kort besøg, virkede det til 

at det gav gæsterne et godt indblik i, hvad der sker på Venø, hvilke 

muligheder der er på trods af udfordringer med strandbyggelinier og at 

der er mange initiativer og virkelystne mennesker på Venø der gerne vil 

arbejde hårdt for at få Venø med på landkortet i forhold til erhverv og 

bosætning.  

● Kulturpris-indstillingen: 

VenøBoen indstillede Venøsund Færgelaug, og de vandt faktisk. Så det var 

jo rigtig positivt. 

● Udfordringer i forhold til strandbyggelinien. 

Problematikken er bearbejdet i flere omgange både gennem SaDs. Venøboen 

har fremsendt klage til Miljø- og fødevarenævnet, hvor vi så venter 

tålmodigt på, hvad der så sker. Denne sag er meget vigtig, fordi den kan 



danne præcedens for fremtidige byggeprojekter på små-øer der kan rende 

ind i lignende udfordringer.  

● Generalforsamling i SaDs på Mandø 

En storslået oplevelse der gav mulighed for ny viden for mig der, håbede 

jeg, kunne give inspiration til at gøre en forskel for Venø. Der 

udveksles erfaringer og jeg oplevede at, på trods af der er så stor 

forskel på de 27 små-øer i Danmark, alligevel er mange lighedspunkter.  

● Åben ø x 3 

med stor succes. Da der var evalueringsmøde efter påskeugen, for at se 

om der var stemning for at fortsætte med Åben-ø-dage,blev det besluttet 

at det er hensigtsmæssigt at der ikke er for mange dage ad gangen, at 

der fortsat skal være åben ø 3 gange om året og de tre forskellige 

tidspunkter kan være tematiserede, såsom forår/påske: Kirkeåret og 

kunst/kultur, sommer: vandsport og efterår skal være: natur og 

fortællinger om hvad der sker på øen i efteråret evt musikarrangementer. 

Vi har desuden forsøgt at lægge sommer-arrangementet samme tid som 

Efterskolen havde “Venø Rundt”-arrangement i sommers. Derfor besluttede 

Venøboens bestyrelse, at det ville være hensigtsmæssigt at have Åben ø 

på samme tid og så faldt det heldigvis også sammen med det årlige løb 

“Gode Ben” som GIF stod for. Det samme gjaldt i efteråret hvor 

bestyrelsen valgte at de sidste Åben-ø-dage i 2018 skulle være i 

forbindelse med at Efterskolen havde “Efterskolernes dag” - vi håber 

meget på, at vi fremover også kan samarbejde med Efterskolen på denne 

måde og at alle får glæde af dette.  

● Strandrensning 

en årlig tilbagevendende begivenhed, i år kunne efterskolen desværre 

ikke deltage, da de ikke var på øen. Der var fællesspisning hos Marcello 

efterfølgende. 

● Geopark Vestjylland.  

Der har været informationsmøde i foråret 2018 ang deres planer og 

forhåbninger for hvordan Venø kan blive en del af Geopark Vestjylland. 

Der er for nuværende ikke noget nyt omkring tidsplanen hertil. 

● Derudover har der jo været mange andre aktiviteter rundt om på øen hvor 

Venøboen ikke umiddelbart har haft en finger med i spillet. Marcello har 

været på besøg i Havnehuset og lavet pizza’er. Saunaen er kommet op at 

stå og er blevet indviet, vist et par gange, dejligt. Nogle af øens 

dygtige kunstnere har lavet et galleri inde i Struer sammen med andre 

dygtige kunstnere fra oplandet og det har også givet Venø en del positiv 



omtale. Efter de 3 omgange med Åben-ø har der været mange gæster der har 

besøgt øen ud over de gratis færgedage. Der er kommet meget mere fokus 

på Venø via SoMe hvilket afspejler sig i flere besøg fra bl.a. Struer 

Nyheder, Tv MidtVest og Dr P4 midt/vest har haft indslag med i deres 

udsendelse. Så, med risiko for at have glemt nogen, tænker jeg at det 

går ret godt på PR-siden for vores ø lige nu og det må gerne fortsætte i 

den retning. Der er i hvert fald mange der har fået øje på Venø’s 

Facebookside og har “liket” den.  

● Beboer-situationen. 

Der er nu 4 huse til salg på øen. Der er heldigvis kommet en del nye 

mennesker på øen det sidste år og der er blevet handlet 12 sommer-og 

helårs-huse indenfor det sidste år og der har været efterspørgsel efter 

flere.  

Der er 185 fastboende på øen, og vi håber inderligt at der kommer flere 

med den bevågenhed Venø efterhånden har fået. 

 

 

 

 

 

 


