
VenøBoen Bestyrelsesmøde 23. november 2022.11.23  

TIL STEDE: Annette, Hans Peter, Søren, Alice, Ane Kathrine. Afbud Per 

1. Mødefrekvens og form:  

Enighed om at bestyrelsesmøder afholdes 7-8 gange om året. Ikke december og juli.  

Dato til fremtidige møder aftales på mødet forinden. Annette indkalder.  

2. Repræsentantskabsmødet  i sammenslutningen af Danske småøer ( SADS) v. Hans Peter 

HP har været afsted med JB.  

Hovedtema: Landbrugssituation på småøerne, problemer med store maskiner på færgerne, 

der opkøbes jord på øerne for at bruge det til braklægning (fjerneje). Der laves nye løsninger 

rundt omkring; f.eks vinmark, sælge ejendomme 

Færgeproblematik: tilbagevendende problematik. Nogle øer har det meget, meget svært – 

f.eks Tunø, Anholt.  Prisstigninger på færgebillet i nogle kommuner. Gamle færger. En færge 

skal dække flere øer. Drøftelse om staten skal overtage færgedriften. Drøftelse om der skal 

indføres ”standardfærger” (storproduktion/billigere reservedel osv).  

Nyt LAG er etableret. 

Affaldshåndtering er et stort problem på nogle øer.  

3. status på bredbånd.  

38 husstande har fået støtte i bredbåndspuljen.  Gennemsnitlig egenbetaling på 4000 kr, 

Jysk energi giver 13000 pr. hustand ( af de 38). Samlet pris i nærheden af 2 mio for bredbånd 

til 38 husstande. De 38 husstande er senest 1. juni 2023 koblet til bredbånd.  

Der er 50 adresser som har tilkendegivet ønske om at blive koblet på fibernettet. Det skulle 

ifølge Jysk Energi kunne lade sig gøre. Der bliver også en egenbetaling. 

Når Jysk Energi lægger fiber ned, lægges også nyt elkabel og ”vandledning” 

4. Gratis færge 2023.  

Alice er vores færgerepræsentant. Vi vil gerne have et overblik over hvor mange penge der 

er i puljerne, som kan bruges.  

Forslag: 

 - Vouchers som ø-erhverv kan få og uddele til deres kunder 

- stort ønske: gratis for gående og cyklister hele året 

- gratis for privat kørsel i: påske, store bededagsferie, kr. himmelfartsferie, pinseferie og 

gratis fra efter sommerferien til slut september (incl. Efterskolernes dag) 

- Prisen på sæsonkort/færgekort/takster kunne reduceres med resten af puljen 

Alice kontakter Tage om der er flere events i kalenderen 23.  

5. Feriemesse 2023 

AK inviterer flg. Til en interessetilkendegivelse:  

Venø Galleri, havnekiosken, Urtehaven, Seafood, Venø Kro, Kirsten Yde, Campingpladsen, 

Karin Kristensen, Nørskov, Venø Cykeludlejning, Havnehotellet (og jagt), Lille Hotel Venø, 

VenøBussen, Venø Færgelaug, Venø Børnehus, Mette Jaffke, Firbjergsande, Venøborg, 

Øguider,  

Ak laver en forespørgsel til ovenstående om tilkendegivelser om man ønsker at være med på 

standen eller ønsker at vi medbringer reklame. Obs: evt. betaling til udstilling.  Venøboen 

betaler for selve standen og frokost.  

Ak snakker med Erling om postkort.  

Posters med info  - for eksempel. Færgetider/gratis færge 

HP snakker med Jan ang. Stativer, surferflag (øliv), roll up,  

6. Status seniorbofællesskab 



Struer Boligselskab har afvist at bygge seniorbofællesskab. Dog virker begrundelsen lidt søgt, 

da flere på venteliste til rækkehusene ikke er blevet spurgt, som ellers er oplyst.  

Der er en nybygningspulje som almene boliger på småøer kan søge. Det er ca. 400.000 pr 

bolig der kan søges. Det er kun boligselskaber som kan søge pengene.  

Annette og Jan holder møde med Jesper Thyrring ang. afslaget. Der er alternativer i 

støbeskeen. Annette vil tale med beboerne på Riisvej 12, om ikke en af dem kunne tænke sig 

at søge optagelse i Struer Boligselskabs bestyrelse. 

 

velkommen til nye beboere:  

ingen nye beboere.  

7. nye medlemmer 

Søren laver FB opslag når det er tid til betaling af kontingent.  

 

Evt: Annette informerer om kontaktudvalg i kommunen, som repræsenteres af Annette og 

Jan. Per Noesgaard trækker sig som suppleant. Der foreslås Per Mikkelsen.   

Ref. Ane Kathrine 

 

 

 

 

 


