
VENØBOEN BESTYRELSESMØDE 17.3.2021 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: Annette Friis, Søren Hindkjær, Mette Haahr, Bodil Anker-Møller 

                   Afbud fra Per Noesgaard 

 

1. Status : 

- Venø Festival: Endelige vedtægter for den nye forening er rettet til. Det fremgår 

tydeligt, at der er tale om en almennyttig forening, hjemmehørende på Venø.  

Vores forslag er, at festivalen fortsætter som selvstændig, uafhængig forening  

Møde mellem VenøBoens bestyrelse og festivalen i kommende uge.  

 

- Cykeludlejningsprojektet: Bestyrelsen afventer endelig bekræftelse fra 

Erhvervsstyrelsen på godkendelsen af det reviderede projekt.  

 

- Seniorbofællesskab:  VenøBoen har været til møde med Lejerbo, som bekræfter, at de 

ønsker at opføre i alt 6 seniorboliger på Knud og Susannes grund på Lønningen  

 

- Lokalområdeudvalget: Venøs bidrag til dagsordenen på seneste udvalgsmøde var 

kystbeskyttelse og højhastighedsforbindelse. Der henvises til referatet på Struer 

Kommunes hjemmeside. Som opfølgning på et punkt om cykelstier har der 

efterfølgende været møde i kommunen, hvor de 5 repræsentanter for lokalområderne 

er blevet enige om en anbefaling til politikerne om prioritering af cykelsti-projekterne. 

Af anbefalingen fremgår det, at VenøBoen er kommet med et forslag til en cykelsti fra 

Kleppen til Struer – langs vandet. Dette forslag vil Struer Kommune undersøge 

nærmere og medtage i ønsker til fremtidige cykelstier. 

 

- Geopark Vestjylland: Pengene til skiltning er på plads. Tilladelse fra lodsejerne endnu 

ikke på plads, men det forventes, at det nås omkring sommer. Søren påtager sig at 

tjekke de oplysninger, som allerede ligger i GeoPark-appen.  

 

- Status på fibernet: Søren har taget kontakt til Jysk Energi, som vil undersøge 

forudsætningen for ny fibernetforbindelse. Ny bredbåndspulje er i høring i ministeriet. 

VenøBoen forventer snarligt møde med Jysk Energi i sagen.   

 

2. Strandrensning: Aflyst i foråret pga Corona. Annette skriver indlæg i VenøPosten 

 

3. To trapper ned til fjorden ud for Havstokken er repareret ved frivillig indsats 

 



4. Udviklingsplanen.  

Ang. Projektoversigt : 

- Oversigt over projekter blev gennemgået. To projekter udpeget som VenøBoens første 

prioriteter:  Naturlegeplads + Havneprojektet 

- Bestyrelsen opsøger lokal hjælp for at genoptage arbejdet for etablering af 

naturlegeplads 

 

5. Nye Venøboere: Høften 3 er solgt til nye sommehusejere.  

 

6. Indlæg til VenøPosten: Annette  

 

 

7. Næste møde: 21.4.2021  kl. 19:00 

 


