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Sted Strømmen 12, Venø 

 

Deltagere Inge Dehnfeld Mortensen (IDM) 

Søren Lang Hindkjær (SLH) 

Irma Bjerre-Pedersen (IBP) 

K.C. Olsen (KCO) 

Kristian Olesen (KO) 

Erling Roseth (ER), referent 

Jan Bendix (Bx) 

 

 

Dagsorden 
1. Venø - fortsat i udvikling  

2. Planlægning af Venødage i efteråret 

3. Landdistrikternes Fællesråd, møde 

4. Besøg fra Ø-sammenslutningen og LAG 

5. Venø Havn 

6. Nye naboer – mere ø-liv 

7. Beboermøde 

8. Venø Naturpark 

9. Cykeludlejning 

10. Eventuelt 

 

 

Venø – fortsat i udvikling Møde 5. sept. VenøBoen inviterer alle involverede parter, et 

beboermøde. En invitation kommer til alle involverede, via 

VenøPosten. Vi etablerer en "begivenhed" på Facebook. En 

introduktion om, hvor projektet står og en status over, hvad 

VenøBoen agter at foretage sig efter mødet. 

Vi kan komme med konkrete forslag til: Hvad gør vi så… 

Kommunens rolle? Vi har en god støtte i kommunen, hvad 

kan de bidrage med? 

 

Bx afholder indledende møder med Kommunen og Real Da-

nia. 



 

 

 

Venødage Den 29. og 30. september. "Naturen i fokus". 

Div. planer: Halbal lørdag aften? På havnen eller i Pips kar-

toffelhus?  

Hvad mere? Gallerier? Bagagerumsmarked? Havnehuset er 

åbent! (Pop-up bageri). Arrangerede ture (KCO).  

 

Kontakte Leif Novrup om fuglestemmer (ER).  

Kontakte Ingrid K. om marked.  

IDM snakker med foreninger. 

KCO tager kontakt med kommunens naturvejleder og Tina i 

kommunen.  

Søge kommunen om tilskud til musik. (IDM kontakter Mu-

sikforeningen).  

IBP snakker med Fish-farm, galleri og Malene Vandsøe 

”Venø vinterbader".  

IDM tager kontakt med øens foreninger om, hvad de kan bi-

drage med af midler/ideer. 

 

 

Landdistrikternes Fælles-

råd 

Besøg fra Landdistrikternes Fællesråd. Et vigtigt møde. 

Formanden St. Damsgaard og MF Mette Dencker. 

ER tager kontakt med Fællesrådet og beder om, at de kom-

mer med nogle datoforslag, så vi kan planlægge et godt be-

søg. 

 

 

Ø-sammenslutningen og 

LAG 

Besøg fra Ø-sammenslutningen og LAG. 

Bx tager kontakt for at forberede et besøg. 

 

 

Venø Havn Venø Havn: Vi afventer respons fra havnebestyrelsen. 

 

 

Nye naboer – mere ø-liv Projektet: "Nye naboer – mere ø-liv". 

Et godt projekt. Vi vælger ikke at deltage i pga. prioriterin-

ger. Bx svarer Ø-Sammenslutningen. 

 

 

Beboermøde Beboermøde med Peter Kjeldberg, Lydens By. IBP har taget 

kontakt med efterskolen og følger op i forhold til Peter 

Kjeldbjerg.  

 

 

Venø Naturpark Venø Naturpark. En sympatisk tanke, men vi får se… Pro-

jektet indgår i Venø – fortsat i udvikling.  



 

 

 

Cykeludlejning Cykeludlejning og service til turister generelt. 

Klager modtaget om, at cyklerne ikke er gode nok. Spørgs-

mål om Venø ikke kan tilbyde mere? Campingpladsen kan 

måske tilbyde noget? Nye forretningsmuligheder? Kommu-

nen afvikler cykelordningen. 

Bx vil tage det op med turistforeningen - om evt. bycykler 

kan være en ide? 

 

 

Eventuelt Evt. i forbindelse med generalforsamlingen har vi behov for 

at flere genopstiller. IDM og KO tager kontakt med evt. inte-

resserede. Suppleant + en ny for Nina og Erling. 

 

Kristian om brandbil. Den er ved at være klar. Kan køres, ud-

styret så den kan slukke udendørs brande. Er ikke klar endnu, 

er sandsynligvis klar efter den 20. august. Men en evt. udryk-

ning fra Struer kan være her meget hurtig! 

 

Nye tilflyttere? Hvem ønsker velkommen? Også nye ejere af 

sommerhus skal ønskes velkommen. IDM ønsker velkom-

men med vingave. 

 

Bestyrelsen har forholdt sig den nye forordning om person-

data, som medl. er orienteret om gennem VenøPosten. 

 

For familier med skolesøgende børn er der opstået enkelte 

problemer med brug af buskort. VenøBoen overvåger situati-

onen. 

 

 

Næste møde er aftalt til den       

6. september kl. 19.10 hos Irma Bjerre-Pedersen.                    

 

 


