
 

Stikordsreferat fra mødet den 1. februar 2012 kl. 08:00 

med Jørgen Jensen og Bjarke Danvig, Struer Kommune 

 

 

1. Venøtårnet – orientering og status 

BD bekræfter Struer Kommunes overordentlig positive tilslutning til projek-

tet og dets idé og udformning. Struer Kommune har foreslået Miljøcentret at 

tage et direkte møde med projektdeltagerne, herunder at besøge stedet.  

 

2. Energi på Venø  

 

-status 

Bx refererede det afholdte energimøde herunder gruppens holdning over for 

gennemførelsen af kollektivt solcelleanlæg. BD gjorde opmærksom på, at der 

skulle anlægges helhedsbetragtninger på placeringer.  

 

-EU/IEE-program 

Bx orienterede om mulighederne i at gennemføre en fælles indsats på kom-

munalt niveau for etablering af et kollektivt solcelleanlæg. Den tankegang 

vil Struer Kommune formentlig have med i sine overvejelser. 

 

-solcelleprojekt 

 

3. Småøernes erhvervskonference 28. februar. 

JJ forventer at deltage i konferencen og spurgte til VenøBoens interesse i 

projektet.  

 

4. Småøernes turismeprojekt – seminar 9. februar. 

Bx orienterede om indhold og muligheder for erfaringsdannelse til nytte for 

Venø.  

 

5. VenøProfil projekt (bilag 1) 

JJ foreslog henvendelse direkte til Helle Toftgaard.  

 

6. Naturplan – status 

Struer Kommune var skuffet over, at Venø Borger- og Grundejerforening 

har trukket sig fra projektet og stod uforstående over handlingen. AFJ og Bx 

understregede, at projektet vil blive videreført eventuelt i et samarbejde med 

Venø Efterskole.  

  



 

 

 

7. Advarselsskiltning for råvildt 

JJ og BD bekræftede, at der vil blive opsat et advarselsskilt ved færgen.  

 

8. Kystsikring  

BD konstaterede, at der ikke er mange områder i Limfjorden, der har været 

påvirkede af stormene i denne omgang. Bortset fra Oddesund. Med hensyn 

til kystsikring på Venø var JJ og BD ikke bekendte med nogle politiske initia-

tiver på området. BD skitserede, hvorledes Havstokken kunne beskyttes og 

samtidig bevare naturområdet vest for Havstokken. BD ser således ikke no-

gen idé i at lægge kystsikring ud mod vest-stranden, men snarere tæt på ve-

jen.  

 

9. Ø-pedel / Venø Serviceselskab 

Bx orienterede om dialogen med Struer Kommune (Park og Vej).  

 

10. Diverse 

JJ og BD udtrykte bekymring over ressourcetrækket i forbindelse med de en-

delige beslutninger om efterskolens halplacering.  
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