
VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

13.04.2015 hos Søren 

 

Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre, Jesper Olesen, Anders Gjern, Nina 

Nilson (ref.).  Afbud fra: Anja Villadsen. 
 
Dagsorden 
1. Siden sidst 
2. Evaluering af strandrensning 
3. Forslag til takstændring for Venø-færgen 
4. Fugletælling ved Nørskov Vig 
5. Fibernet 
6. Pinsefesten 
7. Bestyrelsesmedlem til SaDS 
8. Nye datoer for bestyrelsesmøder 
9. Eventuelt 

 

1. Siden sidst: Jesper sørger for velkomsthilsen. En flaske vin + et års medlemskab af 

VenøBoen. Aase mindede bestyrelsen om at checke mail hver dag og helst melde tilbage 

på alt, i hvert fald et ok, så alle ved, at mail er set. Fårets dag (påskelørdag den 4. april) 

meget velbesøgt i år, ca. 350 personer. Måske delvis på grund af indsatsen på messen i 

Herning. Galleri KK og Havnekiosken havde også mange gæster. 

 

2. Strandrensning: Fint arrangement. 45 efterskoleelever og 29 Venø-boere deltog. Det 

besluttedes at gøre lørdag før Palmesøndag til den årlige Strandrensningsdag. Eventuelt 

med lille sammenkomst som afslutning i havnekiosken. Aase snakker med Vibeke. 

Kommunen vil allerede nu blive adviseret om næste år, så afhentning af sække aftales. 

Irma sender mail til kontaktpersonen i kommunen. 

 

3. Takstændring færgen: I forlængelse af aftale på sidste bestyrelsesmøde havde Søren 

Adsersen regnet på det beløb, Venø forventes at modtage til takstnedsættelse på gods. 

Bestyrelsen bifaldt Sørens forslag til takster. Efterfølgende måtte forslaget om lavere 

priser for busser med passagerer tages ud. Bevillingen skal udelukkende anvendes til 

gods. 

 

4. Fugletællinger ved Nørskov Vig: Samtidig med oversendelse af høringssvar om Natura 

2000-plan 2016-21 rettede VenøBoen ved Jan Bendix henvendelse til Struer kommune. 

Her udtrykkes bekymring for, at fremtidige planer for fredning eller restriktioner af 

adgangsforholdene til lands og til vands gennemføres uden en mere dybdegående 

drøftelse og på et for tyndt videnskabeligt grundlag. Struer kommune har kontaktet 

Naturstyrelsen, der garanterer en meget åben proces og med lokal inddragelse i 

brugergruppe, hvis ændringer af områdets status aktualiseres. 

 

5. Fibernet: I forbindelse med, at de gamle luftledninger på øen bliver gravet ned på en 

strækning fra færgen til lige syd for byen, vil Jan Bendix undersøge, om der kunne være 

en fordel i samtidig at lægge fibernet ned. Vi aftalte, at det nok var urealistisk, at det 

ville blive en option for venøboerne, da det med al sandsynlighed vil blive for 

bekosteligt.   

 



6. Pinsefest, lørdag 23. maj: Jesper orienterede om planerne. Der er bestilt telt, musik 

mulighederne undersøges, plakater og sociale medier benyttes til at gøre opmærksom på 

festen. Økonomien, billetpris, eventuelle tilskud og / eller håb om overskud 

diskuteredes. Et eventuelt overskud anvendes i forbindelse med Fiskeridagen i juli og 

Åben Ø i august. 

 

7. Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS): Jan Bendix 

havde stillet sig til rådighed. Ingen andre i bestyrelsen meldte sig. VenøBoen anbefaler 

Jan til posten. Venø er blevet bedt om at være vært ved SaDS Generalforsamling i Maj 

eller Juni 2016. Aase snakker med Nikolaj Terp om lån af Efterskolen. 

 

8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder:  

Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 hos Aase. 

Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.30 hos Jesper. 

 

9. Eventuelt. Intet at bemærke. 

 

 

 

25-04-2015 Nina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


