
REFERAT AF VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

25.10.2011 

______________________ 

 

1. Valg af dirigent: Marianne Pedersen 

2. Formandens beretning: Formanden gennemgik listen over emner, bestyrelsen har arbejdet 

med i det forgangne år (se bilag). På flg. felter blev han suppleret af tovholdere fra udvalgte 

delprojekter i Venø udviklingsplan: 

- Tårnprojektet: Bjarne Tingkær fra tårngruppen informerede om status. Projektet har  

udviklet sig fra udgangspunktet, som var et ret enkelt fugletårn til nu at være et større 

udsigtstårn med tilgængelighed for mange besøgsgrupper. Indenrigsministeriet har 

støttet med en bevilling på 75.000 kr. til forundersøgelsen. 

 

- Energiprojektet: Morten Gjern gjorde rede for diverse registreringer, som har været 

iværksat af venøboernes energiforbrug. Han opfordrer alle, som deltog i målinger sidste 

år om også at melde tilbage i år, så udviklingen i forbruget kan klarlægges. Målingerne 

skal forløbe over to år, dvs. ét år endnu. 

Informationsindholdet på lystavlen ved færgelejet på Kleppen er under revision. 

Mulighederne for individuelle eller kollektive solcelleanlæg undersøges med hjælp 

blandt andet fra Struer Kommune..  

Nyt om energiprojektet bringes i VenøPosten. 

-  

- Venø Færgefart: Færgeudvalgsrepræsentant Bjarne Tingkær fremlagde resultaterne af 

diverse justeringer af sejlplanen, som har fundet sted i løbet af den nye færges første 

driftsår – ændringer som betyder øget fleksibilitet for brugerne. 

- Venøsund Færgelaug har modtaget projektstøtte fra VenøBoens udviklingsfond. 

 

        SPØRGSMÅL til formandens beretning: 

- der blev ytret frustration over de fortsatte skriverier om VenøPostens udgivelsespolitik. 

Forsamlingen bakkede op om ønsket om at afslutte denne debat. Menighedsrådets 

formand, Ove Bjerre Pedersen gentog Menighedsrådets støtte til den gældende 

udgivelsespolitik og rådets tilfredshed med bladet.  

 

Formandens beretning godkendt. 

 

 

3. Regnskabet blev fremlagt (se bilag).  Resultatmæssig fremgang i forhold til sidste år, , som 

konsekvens af kontingentforhøjelse og færre særudgaver af VenøPosten.                 

Regnskabet godkendt. 

              

4. Ingen indkomne forslag 

5. Fastholdelse af kontingentet 

6. Valg til bestyrelsen: 

På valg: 

Niels R. Jensen ( opstillede ikke)) 

Bjarne Tingkær ( opstillede ikke)) 

Ove Bjerre Pedersen 

 



Resultat af valget: 

Ove Bjerre Pedersen genvalgt 

Søren Hindkjær valgt 

Åse Askanius valgt 

Uffe Lundby valgt 

 

Suppleanterne Jan Bendix og Niels Villadsen genvalgt. 

 

7. Valg af revisor: Ryan Jensen genvalgt 

8. Evt.:  

9. Forslag fra forsamlingen om ”hvervekampagne” rettet til sommerhusejere, dvs. opfordring 

til at VenøBoen ikke kun melder sig over for nytilkomne, men også nuværende 

sommerhusejere. 

 

            Generalforsamlingen udtrykte sin opbakning til og anerkendelse af bestyrelsens arbejde. 

 

Ref. 

BAM 

 

Godkendt den 6. november 2011. 

 

 

 

……………………………. 

Marianne Pedersen, dirigent 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      


