
 

Referat af generalforsamling i Venøboen, d. 14. oktober 2021 

Venøboen kunne byde velkommen til ca. 20 veloplagte venøboere og sommerhusejere.  

Herefter blev Marianne Petersen valgt til at lede slagets gang, hvilket hun gjorde med 

sædvanlig ro og klar tale. 

Så var det tid for formandens beretning, som nedenfor bliver nævnt i punkter. Nærmere 

om emnerne kan læses i diverse indslag i VenøPosten igennem det forløbne år.   

Lokalområdeudvalget - Samarbejde med Venø Festival - Cykeludlejning - Cykelskur - 

Åben Ø i påsken - Seniorbofællesskab - Nye tilflyttere og sommerhusejere - Venø 

Naturpark - Bosætningsgruppen - Bredbånd - Energifællesskab - Naturlegeplads - Gratis 

Færge evaluering - ny lystavle ved færgen - Høringssvar Havplanen - Cykelprojektet med 

på landdistriktskonference - Åben Ø i efterårsferien - SADS afholder 

Menighedsrådsseminar d. 4. og 5./2-22. Der opfordres til at tage imod deltagere til en 

enkelt overnatning incl. morgenmad. - Vælgermøde d. 25/10. 

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne Søren meddele, at vi nu er oppe på 212 

medlemmer af Venøboen. Årets overskud blev 10.828,62 kr. hvilket primært skyldes 

øget medlemstal og portobesparelse, idet vi ikke længere udsender VenøPosten med 

fodpost. Egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning var 61.458,24 kr. Regnskabet blev 

godkendt. 

Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændring - kan ses i sin helhed i VenøPostens 

oktober udgave. Der blev udtrykt bekymring for, at der ikke var et max. antal på 

bestyrelsesmedlemmer. En lille diskussion blev taget om, hvorvidt vi kunne ændre i 

forslaget og godkende det med det samme. Bestyrelsen valgte at trække forslaget 

tilbage, og komme med et nyt forslag på næste generalforsamling. Dermed får alle 

medlemmer en mulighed for at tage stilling til det endelige forslag. 

Kontingentet blev vedtaget til at være uændret 125,- kr. pr. medlem. Der kom et forslag 

op om et juniormedlemsskab, hvilket bestyrelsen senere vil drøfte.  

Til bestyrelsen blev Søren Hindkjær og Annette Friis genvalgt, mens Per Mikkelsen blev 



nyvalgt. Som suppleant blev Jan Bendix genvalgt og Mette Haunstrup Larsen nyvalgt.  

Ryan Jensen blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen blev spurgt om holdning til samarbejde foreningerne imellem på øen. Hertil 

kunne bestyrelsen svare, at vi har valgt at afprøve en model, hvor vi på skift vil indbyde 

1-2 medlemmer fra de andre foreningers bestyrelse, til at deltage i vores 

bestyrelsesmøde for idéudveksling og samarbejde. 

Mødet sluttede med kaffe og Berliner Pfannkuchen 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Annette Friis - Formand og Ø-repræsentant 

Søren Lang Hindkjær - Kasserer 

Ann Mette Haahr - Sekretær 

Per Noesgaard - Færgekontakt 

Per Mikkelsen 

 

TAK 

Stor tak til Bodil Anker-Møller for arbejdet i bestyrelsen de seneste 2 år, bl.a. som 

sekretær. 

 

Annette Friis / Venøboen 

 

 

 

 

 


