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Punkt 1. Konstituering af den nye bestyrelse.  

Linda Tang Mortensen blev valgt som formand, og overtog mødeledelsen. 

Søren Lang Hindkjær ville gerne fortsætte som bestyrelsens kasserer, og blev genvalgt. 

Berit Arberg Sauer ville gerne fortsætte som sekretær, og blev genvalgt. 

Kristian Olesen ville gerne fortsætte som kontakt til færgen, og blev genvalgt. 

Anette Friis blev valgt som ø-repræsentant. 

Allan Bach  

Bodil Anker Møller 

Suppleanter er: Jan Bendix og Inge Dehnfeldt. 

På Venøboens hjemmeside kan de opdaterede kontaktoplysninger på bestyrelsen ses. 

 

Punkt 2. Siden sidst.  

Der blev fulgt op på følgende fra sidste bestyrelsesmøde, samt fra generalforsamlingen: 

Venøboen har indsendt skrivelse til Struer kommune vedr. planer for et sommerhusområde, som 

kommunen overvejer at udlægge fra Tangvej og hen imod kroen. Vi er, som beboerforening,  ikke 

høringsberettigede. Søren vil undersøge hvordan vi kan blive det. 

Venøappen lukkes og henvisningen til appen på lystavlen ved færgen fjernes. Allan får appen 

lukket, og Søren får henvisningen fjernet fra lystavlen. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde med at koordinere imellem 

de mange udvalg og grupper på Venø. Det er et stort arbejde, for der er mange udvalg, og der er stor 

forskel på at være f.eks. i et udvalg, der arrangerer musikarrangementer, sportsarrangementer, 

læsekreds eller foredrag, og at være i bestyrelsen for vandværket eller kirken, eller at være med i 

bestyrelsen for havnen eller en del af de grupper der arbejder med bosætningsstrategier, turisme og 

ø-udvikling. Det er planen at Venøboens bestyrelse vil afholde et møde med repræsentanter fra så 

mange udvalg og grupper som muligt i januar. Berit vil lave et oplæg til bestyrelsen om hvordan vi 

fremover kan koordinere bedre. 



Allerede inden bestyrelsesmødet havde Peter Petersen indkaldt til, og afholdt,  det første møde i det 

udvalg som generalforsamlingen besluttede at Peter skulle tage initiativ til. Der var ikke mange 

tilstede, men det blev et møde med en god og engageret snak, mange ideer og god opbakning fra 

kommunens bosætningskonsulent. Peter vil indkalde bredt til endnu et møde. Tanken er at der skal 

en proces i gang hvor der finder aktiviteter sted, der får besøgende hertil, og som gør dem 

interesserede i Venø. Samtidig er det nødvendigt at udvikle boligmassen. Ideer til dette centrerede 

sig om hvordan vi kunne få flere lejeboliger her. F.eks. tomme sommerhuse. Men hvordan gør vi 

det rent praktisk? Laver vi et udvalg, der tager sig af rengøring, nøgleudlevering mv, og hvordan 

kan vi gøre det. Allan kan være behjælpelig med at få styr på reglerne for udlejning. Vi kunne også 

forsøge at finde ud af om vi kunne bruge en boligforening/et boligselskab til det. Linda vil tage 

kontakt til Peter Petersen om dette. Og vi skal finde ud af hvordan vi får kontakt med de relevante 

sommerhusejere. 

Vi vil genoptage kontakten med bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen.  

Linda skal til møde i kommunen om færge/bosætning.  

Kan kommunen hjælpe med renovering af udlejningshuse? 

 

Punkt 3. Årets landsbypris. Vi beslutter at vente til en anden gang med at deltage. 

Punkt 4. Struer kommunes kulturpris. Jan Bendix og bestyrelsen vil se på mulighederne. 

Punkt 5. Høring Natuar 2000. Søren vil tjekke med Jan, om der er noget vi skal, og ellers gør vi 

ikke mere ved det lige nu. 

Punkt 6. Eventuelt. Vi er blevet tilbudt at være med, sammen med de øvrige øer, i en stand på den 

store feriemesse i Herning. Vi når det ikke lige nu, men vi er interesserede og Linda vil give besked 

om det. 

Bestyrelsesmøderne er aftalt som følger:  

D. 11.december hos Linda på Strømmen 5.  

D. 8. januar hos Kristian på Nørskovvej 14. 

D. 19. februar hos Annette på Kimingen 6. 

 

Ref. 

Berit Arberg Sauer. 

 



 


