
Referat af generalforsamling i Venøboen, d. 27. oktober 2022 

Venøboen kunne byde velkommen til ca. 40 venøboere og sommerhusejere.  

Valg af dirigent: 

Marianne Petersen blev valgt til dirigent. 

Formandens beretning: 

Formanden gav en fin opsummering af, hvad der er sket i det forløbne år. 

Fremlæggelse af regnskabet: 

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne Søren meddele, at vi nu er oppe på 209 medlemmer (129 

fastboende og 80 sommerhusejere) af Venøboen. Årets underskud blev var ca 6000 kr. Egenkapitalen ved 

regnskabsårets afslutning var 55147 kr. Regnskabet blev godkendt.  

Indkomne forslag: 

Venøboen trak sit forslag (skrevet i Venøboen september 2022) til en vedtægtsændring, som giver 

Venøboen muligheden for at udvide de nuværende 5 medlemmer til min 6 eller maks 7 medlemmer. I 

stedet blev Jan Bendix forslag (samme forslag som Venøboens med den tilføjelse, at formanden skal vælges 

mellem de fastboende) godkendt. 

Linda Tang havde indsendt et forslag til bestyrelsen om, at der på generalforsamlingen skulle drøfte forslag 

til gratis færgeperioder, og hvem takstnedsættelserne skal gælde for. Der var en fin dialog, hvor der kom 

mange forskellige argumenter og forslag frem, som alle blev noteret. Venøboen vil i nærmeste fremtid 

invitere overfartslederen til en drøftelse af forslagene. 

Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet blev vedtaget til at være uændret 125,- kr. pr. medlem.  

Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter: 

Til bestyrelsen blev Hans Peter Aarslev, Alice Frederiksen og Ane Kathrine Thorgård valgt. Som suppleant 

blev Jan Bendix og Mette Haunstrup Larsen genvalgt.  

Valg til revisor: 

Ryan Jensen blev genvalgt som revisor. 

Eventuelt: 

Søren meddelte, at der måske bliver mulighed for at ikke-tilskudsberettigede adresse kan få etableret 

fibernet på almindelige kommercielle vilkår dvs. uden støtte fra bredbåndspuljen. 

Der blev desuden spurgt ind til Energiprojektet på Venø, Blandt andet om alt var besluttet, vindmøller osv.  

Jan redegjorde for projektet og kunne berolige med at alt var på idé stadie, havde lange udsigter og alle 

ville have en mulighed for at blive inddraget, præcist som det har foregået indtil nu” 

 

Mødet sluttede med kaffe og Ane Kathrines lækre muffins 


