
Møde i Venøboens bestyrelse d. 9. oktober 2019 

 

0. Siden sidst. Venøboen vil sørge for en kurv med gode ting, samt et af de kort som Lis har 

lavet, til Knud i anledning af hans 30 års jubilæum, samt Venøbussens 60 års jubilæum 

1. Søren har indhentet evalueringer vedrørende naturdagene den sidste weekend i september. 

De er ikke alle kommet bestyrelsen i hænde på mødetidspunktet, men det synes umiddelbart 

som om det har været et par gode men stille dage. Søren har opklaret, at det er Struer 

Kommune, der står bag ordningen med gratis udlån af de blå cykler. Ordningen fortsætter i 

2020 og VenøBoen har givet udtryk for, over for kommunen, at vi håber at 

vedligeholdelsesstandarden bliver bedre end i år, hvor der er modtaget ”klager” fra flere der 

har lånt cyklerne. 

2. Generalforsamlingen 23. oktober kl. 19.15. Vi kan være i efterskolens kantine. Vi starter 

19:15. Praktisk: Berit er der i god tid, og brygger kaffe. Erling køber halloweenboller i Sevel 

bageri, Marianne har lovet at være ordstyrer. Vi giver på dette bestyrelsesmøde input til 

formandsberetningen, som Erling aflægger på generalforsamlingen. Vi fremhæver arbejdet 

omkring takstnedsættelsen på færgeoverfarten, arbejdet med organiseringen af 

foreningsarbejdet og udvalgsarbejdet på Venø, samt naturligvis arbejdet med bosætningen 

og bevarelsen af et sundt helårssamfund på Venø. Der er ingen nye der har meldt sig til at 

stille op til de to ledige pladser i bestyrelsen, så vi aftaler at alle går ud og taler med muligt 

interesserede. 

3. Brev til kommunen om planstrategi. Søren har skrevet et godt svar til kommunens 

”Tillæg til planstrategi 2019”, som reaktion på det tilsendte forslag om at udlægge et område 

bag ved Tangvej til sommerhusområde. Bestyrelsen gennemgår svaret, og bliver enige om 

en endnu skarpere formulering omkring, dels ønsket om at det bliver blandet bebyggelse, 

således at det understøtter udviklingen at et sundt helårssamfund, dels at vi ønsker at Venøs 

beboere bliver inddraget i udpegningen af det område, hvor der skal bygges. Bestyrelsen er 

ikke høringsberettigede, som en lang række foreninger og organisationer er, og dette vil vi 

også tage op med kommunen.  Søren afsender svaret til kommunen. 

4. Velkomst til nye beboere. Linda sørger for at byde to nye hold Venøboere velkommen. 

5. Kontingent til Venøboen. Vi skal have vurderet om kontingentet til udenøs medlemmer af 

Venøboen, der får tilsendt Venøposten i papirudgave, skal ændres. Portoen er steget så 

meget at det er en underskudsforretning at fortsætte med at sende papirudgaverne. 

Bestyrelsen overvejer flere løsningsmuligheder. Det besluttes at udenøs medlemmer 

fremover får tilsendt Venøposten på en PDF-fil, så de får den direkte på en mail. 

Medlemmer, der fortsat gerne vil have tilsendt papirudgaven, skal AKTIVT tilvælge dette, 

og det koster 150- om året. Berit sørger for at dette kommer til at fremgå klart i Venøposten. 

6. Eventuelt. Linda tager til kommunernes ø-konference i november. Allan besvarer en mail, 

hvor vi bliver bedt om at forholde os til Venø-appens fremtid. Vi har i flere omgange 

diskuteret dette, samt forskellige muligheder, og det besluttes at Allan lige nu melder tilbage 

at vi ønsker den lukket. 


