
VENØBOEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

17.09.2015 kl. 19.30 hos Irma. 

 

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

Bendix, Nina Nilson (ref.).   

 
Dagsorden: 
1. Siden sidst 
2. Mobilhold 
3. Venø-fortællinger 
4. Generalforsamling SaDsS 2015 på Venø 
5. Generalforsamling VenøBoen 
6. Møde med kommunen 
7. Venø-turisme 
8. Venø i Live 
9. Samspillet ml. Venø og Venø Efterskole 
 
 

1. Siden sidst.  Søren oplyste, at mange har betalt kontingent. Jan orienterede om besøg på øen af 

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen. 

   

2. Mobilhold. Holdet består af Gertrud Damgaard, Preben Friis og Anders Gjern. Nikolaj Terp 

meddelt, at han selv vil koordinere indsatsen fra Venø Efterskole. TV-Midtvests første kursus 

var overtegnet, men der kommer et nyt kursus. 

 

3. Venø-fortællinger. Irma haft kontakt til flere af fortællerne, og der er foreløbig planlagt to 

aftener: Den første fortæller bliver vores præst Per Mikkelsen (torsdag den 29. oktober 2015), 

den anden tidligere journalist ved DR, Ivan Rex (torsdag den 19. november 2015). 

Arrangementerne fortsætter til foråret. De to planlagte møder holdes i Havnehuset kl. 19.30.  

 

4.  Generalforsamling SaDS 2016 på Venø.  Jan orienterede om tanker og forslag, han havde 

gjort sig for at få Struer kommune med som aktiv medspiller, og om hvordan vi få mest muligt 

fokus på de 27 øers muligheder og problemer. Jan indkalder aktørerne til et møde snarest. Aase 

er koordinator for indkvarteringen, Jesper er koordinator for eventuelle Struer/Venø 

fællesaktiviteter. 

 

5. Generalforsamling VenøBoen 22.10.2015 kl.19.30 i Efterskolens Spisesal. Dagsorden ifølge 

vedtægterne. Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen, efter Anja Villadsen er flyttet. Jan 

Bendix ønsker at fortsætte som suppleant, og bestyrelsen har haft kontakt til kandidat, der gerne 

vil stille op. Kontingentet bibeholdes, som hidtil skal man, hvis man ønsker Venø-Posten sendt 

med posten, være to medlemmer på en adresse.  

 

6. Møde med Struer kommune. Bestyrelsen har modtaget referat fra Jan fra det møde, han og 

Aase havde med kommunen om en række emner, der vedrører samspillet mellem byrådet og 

Venø. Se referat fra mødet vedlagt. 

 

7. Venø-turisme. Evaluering af det afsluttede projekt er færdig, og der foreligger snart et færdigt 

regnskab. Projekt:Venøturisme 2 er under planlægning og vil blive præsenteret ved mødet i 

Havnekiosken, tirsdag den 29.09.2015.   

 

8. Venø-i-Live. Gruppen har ingen planer om events i øjeblikket. Det er nødvendigt med støtte fra 

andre foreninger, derfor skal der planlægges i god tid, så midler kan søges. Hvis Åben  



Ø arrangement skal afholdes, skal aktørerne ligeledes melde sig i god tid. Jan oplyste, at Venø 

Menighedsråd har oplyst, at rådet vil kunne støtte arrangementet under forudsætning af, at 

program foreligger to-tre måneder forinden dets gennemførelse. 

 

9. Samspillet mellem Venø og Efterskolen. Bestyrelsen efterlyser mere aktiv kontakt i det 

daglige med Efterskolen. Jan snakker med Nikolaj. 

 

10. Eventuelt.  Aase beder om, at vi alle tænker på og måske kommer med forslag til, hvordan vi 

kan hjælpe de ældre på øen, så de længst muligt kan blive boende her. Et korps af hjælpere?   

 

 

 

 

 

Udkast 14-10-2015 / Nina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


