
VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE 27.8.2013 

Til stede: Aase Askanius, Karin Kristensen, Søren Hindkjær, Jesper Olesen, Uffe Lundby, 

Anker Jensen 

Afbud: Bodil Anker-Møller 

_________________________________ 

 

1. Siden sidst 

- Flemming Damgaard Larsen medlem af Folketingets udvalg for landdistrikter og øer 

besøgte Venø i begyndelsen af august og fik en rundvisning på øen. 

- VenøBoen har afholdt det årlige møde med Jørgen Jensen fra Struer Kommune 

- Struer Kommune har afsluttet sagen om markvejen ved Nørskovvej 14 med at der er 

etableret en alternativ vej til stranden. Der må ikke opsættes et skilt ved den nye vej, da 

området ligger inden for strandbeskyttelseszonen. 

- Antallet af cykelturister til Venø er øget markant i år. 

- De nye skabe, som blev bevilget på forrige møde til Turistgruppen, er nu ophængt på 

venteskuret på Kleppen. På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes om der skal justeres 

på anvendelsen af skabene. 

- VenøBoen har sagt LAG-midler til en ny udviklingsplan. 

 

 

2. Næste bestyrelsesmøde 

Det næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 24. september til den 19. september. 

 

 

3. Generalforsamling 

Uffe ønsker ikke at modtage genvalg og der skal derfor findes en ny kandidat. Jesper, Søren 

og Aase er alle villige til genvalg. 

Derudover skal der findes kandidater til suppleantposten. 

Det skal undersøges/besluttes om generalforsamlingen skal flyttes fra Efterskolen til 

Havnehuset og hvilket traktement der skal bydes på. Aase undersøger nærmere. 

 

 

4. Hjertestarter 

Vedligeholdelsesaftalen med Tryg på hjertestarteren ved kapellet er udløbet. Vi kan vælge at 

overtage hjertestarteren og dermed vedligeholdelsesansvaret eller lade den returnere til 

Tryg. Vi har modtaget et tilbud på en ny aftale lydende på årligt kr. 6.000,- + moms. Aftalen 

omfatter genopfriskningskurser, service osv. Da vi i mellemtiden har fået en hjertestarter 

betalt af Regionen, vil vi udelukkende beholde den gamle hjertestarter, hvis der kan laves en 

noget billigere serviceaftale, da vi fx ikke har brug for kurser. Hvis vi beholder 

hjertestarteren bør den have en anden placering længere væk fra den anden hjertestarter. 

Jesper kontakter Tryg og forhører om mulighederne. 

 

 

5. Vælgermøde 
Der er kommunalvalg den 19. november og traditionen tro afholdes der et vælgermøde på 

Venø. Anker forhører Jan B om han vil tage kontakt til partiforeningerne og være ordstyrer. 

Aase og Karin står for det praktiske med lokaler og traktement og kontakt til efterskolen for 



at høre om elevernes deltagelse i vælgermødet, hvilket tidligere er sket idet valget har 

indgået i undervisningen. 

 

 

6. Kontingentopkrævning 

Den årlige kontingentopkrævning skal foretages inden den 20. september. Bestyrelsen 

omdeler indbetalingskort og Anker vedlægger indbetalingskort til udenøs medlemmer 

sammen med septemberudgaven af VenøPosten. 

I oktober udgaven af VenøPosten skrives et indlæg om at kontingtopkrævningerne er omdelt 

og at nye medlemmer kan blive medlem ved at kontakte kasseren. 

 

 

7. Kontingentopkrævning for hjemmesiden 

Det årlige kontingent for deltagerne på Venøs hjemmeside fastholdes på kr. 150,- og Søren 

sørger for opkrævning. 

 

 

8. Havnefest med ”Lasse og Mathilde” 

Arrangementet med ”Lasse og Mathilde” på Venø Havn den 13. juli gik godt med en rigtig 

god stemning. Økonomien følger budgettet. Det sidste arrangement i rækken afholdes den 

31. august. 

 

 

NÆSTE MØDER:  
19.9.: hos Bodil kl. 19.30 

24.10 GENERALFORSAMLING 19.30 

 

Referent. Søren 


