
 

VENØBOEN 

 

BESTYRELSESMØDE 22.8.2011 

 

DELTAGERE:  Jan Bendix, Nisse R. Jensen, Bjarne Tingkær Sørensen,  

 Karin Christensen, Bodil Anker-Møller 

 

AFBUD:  Anker F. Jensen, Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

__________________ 

 

 

1. Referat fra møde 27.6. godkendt 

 

2. Nedlægning af skovstier: Anker rykker for kommunal besvarelse af henvendelse 

om nedlægning af skovstier ud for efterskolen 

 

3.  

a) Venø Færgen: Intet nyt fra færgeudvalget. Det programsatte asfalteringsar-

bejde pågår som planlagt. 

 

b) Fra Venø Færgelaug:  

- man afventer endelig, officiel farttilladelse 

- planer om at etablere overdækningsmulighed 

- evt. flere ”kend din færge”- arrangementer 

- picnictur øen rundt 9.9.2011 

- ny markedsføringsplan 

- færgen skal deltage i kulturfestivalen ”Bølgen” 17/8 – 19/10 2013 

 

c) VenøBoen støtter etableringen af Projekt ”Venø Lever”. Projektet skal med-

virke til at fremme en-dagsturismen på Venø. Initiativet er taget af Leif 

Madsen, som forestiller sig, at projektet gennemføres i et samarbejde mellem 

øens foreninger 

 

d) Mobilmast opstilles og er i funktion fra midten af september 

 

e) Energiprojektet kører, gode resultater ventes afdækket i forbindelse med ve-

nøboernes besvarelse af spørgeskemaerne. 

 

f) Der har været afholdt udgivermøde i VenøPosten 

Resultat: Ingen konkrete ændringer for selve bladet. VGBF opfordrer egne 

medlemmer til at skrive mere i bladet. Linda Ulfkjær er fratrådt som redak-

tør. Jan efterlyser afløser. 

Forslag om Kirsten Jensen. Jan forespørger. 

 



 

g) Tårnprojekt i god drift, har opnået bevilling til forundersøgelse. Perspektiv: 

2-3 år. 

 

h) Besøgsbrochure uddeles og bruges meget af øens gæster 

 

i) Mosegrisebekæmpelse: Henvendelserne i sommer til myndighederne er end-

nu ikke besvaret. Der rykkes for svar eller melding om tidspunkt for svar. 

VenøPostens omtale har skabt presseinteresse for sagen. 

 

j) Grøn vækstplan: VenøBoen har fremsendt forslag til Struer Kommune med 

hensyn til mulige initiativer der kan indgå i de regionale programmer. 

 

4. 

a) Naturplanen: VenøBoen fik afslag på bevilling til foranalyse. Jan foreslår at 

fundere i borgermøde (model fra udviklingsplanen). Tina Pedersen, Struer 

Kommune, gør opmærksom på, at omkostningerne til en egentlig faglig ana-

lyse vil kræve væsentlig større beløb end det ansøgte. Udkast til dagsorden 

for første borgermøde fremlagt. Bestyrelsen støtter at mødet afholdes som 

skitseret i forslaget , i løbet  af efteråret 2011, og efter at Jan har gentaget 

sin opfordring til VBGF om at deltage.  

 

b) Generalforsamling 25.10.2011. 

På valg:  

Nisse – genopstiller ikke 

Bjarne – genopstiller ikke 

Ove – håber vi genopstiller 

Anette – genopstiller ikke 

Bestyrelsen søger nye kandidater til opstilling. 

 

c) Nyt møde med kredsen af Bremdal-foreninger ang. cykel- og gangstier af-

ventes. Sideløbende hermed søger VenøBoen at afklare mulighederne for 

etablering af kombineret cykel- og gangsti på Venø – Bjarne kommer med 

oplæg. 

 

d) VenøBoens hjemmeside: Bjarne og Jan genoptager bestræbelserne for at få 

rammerne udfyldt. 

 

e) Infotavlen opsat af Struer Museum i Havnehuset skal løbende holdes ajour. 

Bjarne undersøger  om Søren Hindkjær er villig til at forestå opgaven. 

 

f) Kommunen holder ”Frivillig fredag” 30.9. VenøBoen er inviteret til at med-

virke, bestyrelsen ønsker ikke at deltage, da den er i tvivl om ide. Kontakt-

person på arrangementet er forespurgt. 

 

 

 

NÆSTE MØDE:  22.SEPTEMBER KL. 19.30 HOS OVE  


