
Referat fra møde i Venøboens bestyrelse onsdag d. 5.august 2020. 
1. Færgepriser og tilskud i 2021. V. Charly. Vi fik på mødet de indledende informationer, 
men der kommer mere information, som vi skal have med i overvejelserne. Beslutninger 
vedr. dette er udskudt til næste møde. 
2. Siden sidst. Punkter vi skal have fulgt op på.  2.a Linda og Søren er ved at finde en 
mødedato med Jacob Bisgaard. 2.b Der er ikke noget nyt om aktivitetsbanen i 
Præsteskoven, men vi satte punktet på til Søren og Lindas møde med Jacob Bisgaard, 
idet vi eventuelt vil foreslå at det bliver en kommunal legeplads, som kommunen har 
ansvar for. 2.c Geoparks aktiviteter, der skulle finde sted i uge 36 er udskudt. Men det 
bliver til noget, og vi taler om hvordan man integrerer det i vores øvrige efterårsplaner. 
Linda har allerede været rundt og finde high lights sammen med dem. 
3. Naturdage i efteråret. Herunder naturens dag d. 13, september.  Dette kunne ligge i 
bosætningsgruppens regi. Peter opfordres til snart at indkalde til møde i gruppen. Berit 
undersøger hvad "Naturens dag" kan bidrage med, og finder ud af hvad der ellers er af 
muligheder for naturvejledning m.m. Der diskuteres forskellige måder at tilrettelægge det 
på, hvor vi samarbejder med Geopark Vestjylland,  og også ser på hvad vi kan bruge fra 
den børne-lørdag, der aldrig blev til noget i påsken. Berit går videre med dette. 
4. Aktivitetsbanen i præsteskoven. Se punkt 2.b. Vi aftaler at Søren og Linda tager det 
med til mødet med kommunen/Jacob Bisgaard. Bare for at høre hvordan kommunen 
forholder sig til ideen. 
5. Cykeludlejning på Venø, og de blå cykler (igen). Vi har fået Lagmidler til at købe 
cykler for, og der er forhandlinger i gang med en lokal cykelhandler om at sælge cyklerne 
til os. Der er valgt el-cykler, så flere får mulighed for at få glæde af dem. Der kommer 
nærmere om hvordan det sættes i system, når vi har fået det på plads. 
Venøboen står som ejere af cyklerne. 
De blå cykler har været populære i år, på grund af de særlige forhold, der har været denne 
sommer med gratis færge. Men de er ikke i så god stand, og de kommer til at ligge rundt 
omkring, hvor de skal samles op. Så det er et ønske, at de ikke er i spil, når de nye cykler 
kommer. Der skal heller ikke være gratis cykler ved siden af dem, der koster penge. 
6. Lokalområdeudvalg, hvad kan/skal det.  Kommunerne vil gerne være tæt på 
borgerne, og fornemme hvad der rører sig rundt om. Der er derfor etableret et udvalg med 
repræsentanter fra alle de områder som Struer er delt op i. Venø er et område, og har en 
repræsentant. Kommunen er repræsenteret med alle forvaltninger. Det bliver nogen 
møder med mange deltagere, men så kommer tingene også de rigtige steder hen med det 
samme. 
Linda repræsenterer Venø i 2020/21. 
7. Fastsættelse af dato for generalforsamling. Datoen bliver d. 27.Oktober. Kl. 19:15. 
Søren sørger for at annoncere det i Venøposten, og indkalde forslag fra medlemmerne. 
8. Evt. Der er planlagt et fællesmøde med repræsentanter fra alle øens bestyrelser og 
udvalg. Det er et møde der er blevet udsat fra 1.april, hvor vi ikke kunne mødes  Søren 
genudsender invitationen til alle, og taler med efterskolen om muligheden for at holde 
møde der. Berit modtager tilmeldinger, sørger for lidt småt/indpakket sødt til kaffen og 
laver et indledende oplæg. 
 
Næste møde i bestyrelsen er onsdag d. 08.september kl. 19:10 i havnehuset.. 
 
Ref.Berit. 
 


