
REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. JANUAR 2022 

1. Mogens Ascanius og Linda Tang fortæller om cykeludlejnings sæsonen 2021. 

Orienteret om projektet, som indtil videre er en succes. De har i det første år draget mange 

erfaringer, som kan bruges fremadrettet. 

2. Status på / orientering om 

 

Geopark Vestjylland v/Annette 

Geopark Vestjylland har sendt en ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til at sætte skilte 

op på øen. 

 

Fri-Ø - energiomstilling - havn v/Annette 

Vi er i dialog med Struer kommune til opstilling som fri-Ø. 

 

Seniorbofællesskab v/Annette 

Arbejdsgruppen for seniorbofællesskabet forsøger at gå andre veje. Måske oprettelse af egen 

boligforening. 

 

Borgermøde om udviklingsplanerne v/Annette  

Borgermødet den 28. marts 2022. Alle projektgrupper skriver en kort status om deres projekt. 

”Skrivet” sendes til Anette inden 1. marts 2022, som sender det videre til kommunen. Alle 

projekter forventes læst inden borgermødet. 

 

Seniorhøjskole v/ Per og Per 

Arbejder på et weekendkursus fra fredag til søndag engang i september.  

 

Bredbånd v/Søren 

Fået bevilget 1,8 millioner fra bredbåndspuljen. Alt er på plads. Nu mangles der bare at få det 

etableret (sker engang i perioden fra 1-11-22 til 1-6-23). Vi håber på, at husstande uden for 

puljen får mulighed for at slutte sig til. 

 

Strandrensning 9/4 - Efterskolen arrangerer v/Annette 

Efterskolen står for arrangering af strandrensning. Venboerne forventes at deltage. Der er 

tilmelding. Opstart ved efterskolens hal den 9. april 2022.  

 



3. Gratis færge / åben Ø 

Per tager kontakt til Charly for at høre om muligheder for gratis færge og kontakter 

efterfølgende kro og havnehuset for at afstemme med dem. 

4. 2 repræsentanter + 1 suppleant til Kontaktudvalg for lokalområder. 

Repræsentanter: 

Annette Friis 

Jan Bendix 

 

Suppleant: 

Per Noesgaard 

 

5. Beboerforslag om nedsat hastighed indenfor byzonen. 

Vi drøftede forslaget, men kom frem til, at det er en opgave for vejdirektoratet. 

6. Nye beboere 

Ingen i denne omgang 

7. Indslag Venøposten 

- 

8. Eventuelt 

Ny el-tavle nede ved færgen er bestilt og kommer inden april. 

Der er arrangeret et fint Menighedsråds-seminar med 35-40 tilmeldte. 

 

Næste møde: 8-3-22 kl 19:00 hos Per Mikkelsen 

 

  

 


