
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VENØBOEN D. 12.12.18. 

Tilstede: Erling Roseth, Kristian Olesen, Linda Mortensen og Berit Sauer. 

Afbud fra Søren Hindkjær, Allan Bach og K.C.Olsen. 

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

2. VenøBoens periodiske kontaktmøder med Jakob Bisgaard. Ang. den kommende 

kommuneplan, muligheder for nye boligområder på øen. Erling kontakter Jacob Bisgaard 

fra Struer kommune, for at få et møde i stand om kommunens planer for Venø. 

 

3. Venø Festival. Vor rolle?  En gruppe Struerboere er tilsyneladende ved at planlægge en 

festival på Venø. Erling kontakter Dehnfeld og evt. Sidsel Munkebo Hansen, for at få mere 

at vide om planerne. Hvor konkrete er disse planer, og hvor langt er de? Hvordan passer 

det med Venøboernes egne planer? 

 

 

4. Annonce i ”Sommer avisen 2019”? Er på plads. 

 

5. Annonce i ”Struerguiden”? (Venø færge er med…) Er på plads. 

 

 

6.  Planlægge mødet med Søren Adsersen? Forberede indhold af mødet. Hvad er vores 

holdning? Kan vi blive enige om noget? Søren Adsersen deltager i et møde med bestyrelsen 

d. 16. januar om færgetakster. Vi diskuterede forskellige scenarier, men afventer mere 

konkret viden. 

 

7.  Påbegynde planlægningen af SaDS og Ø-LAG-besøget i februar. Der er aftalt besøg fra 

SaDS og Ø-laget i februar. Erling undersøger hvem der kommer, og hvad forventningerne 

til besøget er, så vi kan planlægge det. 

 

 

8. Forberede møde med Henrik Brosbøl, Herrup Bjergby borgerforening. Erling kontakter 

Henrik Brosbøl for at aftale et møde med bestyrelsen, hvor han fortæller om Herrups 

erfaringer med et koordinerende udvalg, der samler aktiviteterne i et lokalsamfund. 

 

9.  Evt. Der har været en henvendelse fra SaDS om natberedskabet på de små øer. Der var et 

spørgeskema med, som Berit udfylder. 

 



Erling har arbejdet med vores velkomsthilsen til nye beboere. Han har talt med Lis Jensen 

om at lave nogen nummererede tryk på A.5 kort i stift karton. De tilstedeværende bifalder 

ideen. Der spørges til budgettet?  

 

Kristian har haft kontakt til kommunen om udsigten ved udkørsel fra Strandbjerggårdvej til 

Fjordvejen. Vi hører nærmere. 

 

 

Ref. Berit Sauer 


