
 

 

VENØBOEN 

BESTYELSESMØDE 12.1.2012 

Til stede: Anker Jensen, Aase Askanius, Karin Christensen, Søren Hindkjær, Uffe Lundby, 

Bodil Anker-Møller, Jan Bendix ( ved dele af mødet) 

 

__________________________________________________ 

 

1. Referat af bestyrelsesmøderne: praksis vedr. godkendelse og videresendelse: Referanten 

udsender udkast, mulighed for respons indtil 8 dage efter mødet, referanten videresender 

derefter det reviderede / godkendte referat til webmasteren ( Søren Hindkjær), som lægger 

det på hjemmesiden. 

 

2. Mobildækning /TDC:  Anker skriver til TDC med anmodning om, at øen sikres en god 

mobildækning. 

 

3. 112-ordning:   Formanden for sundhedsudvalget i Struer Kommune meddeler, at Regionen 

forventes at vedtage at indføre ordningen med varsling af lokale hjælpere ved opkald til 112 

( se referat fra tidligere bestyrelsesmøde) på møde 1.marts 2012. Bestyrelsen afventer 

resultatet. 

 

4. Hjemmesideopdatering mv.: Søren medbringer til næste møde Jan Bendix´ tidl. udkast til 

opdatering af VenøBoens hjemmeside. Lars Vangsgaard kontaktes ang. virksomhedsomtale 

på hjemmesiden. Kontingentet for at blive omtalt på hjemmesiden er 150kr / år, Søren 

udsender rykkere til de sidste, som ikke har betalt. 

 

5. Vildt på vejene:  Bestyrelsen har modtaget forslag om opsætning af advarselsskilte ang. 

vildt på Venøs veje. Punktet medtages til møde med kommunen. 

 

6. Færgen: Uffe undersøger før næste møde, hvor meget 01.45-natfærgen bruges. 

 

7. VenøProfil: Bestyrelsen er sammen med Venø Erhvervsklub initiativtager til 

profileringsprojektet, VenøProfil, som herefter skal i gang med at ansøge om midler til 

lancering.  

 

8. VenøTårnet: VenøBoen afsender nu på tårngruppens vegne formel ansøgning om 

projektmidler fra RealDania. Det videre arbejde skal udgå fra særlig forening, stiftet til 

formålet og associeret til VenøBoen.   

 

9. Naturplan Venø: Bestyrelsen arbejder videre med at nedsætte arbejdsgruppe, som kan 

påtage sig at finde finansiering til det videre arbejde. 

 

10. Venø Børne- og Ungdomshus har ansøgt Venø udviklingsfond om 5000,- kr i forbindelse 

med foreningens nye økonomiske situation efter 1.1.2012. Beløbet bevilget. 

 

 

 



11. Øsammenslutningen bosætningskampagne 2012:   Bestyrelsen afventer nyt fra 

Øsammenslutningen og vil på næste møde diskutere, hvordan Venø bør repræsenteres ved 

arrangementet i Århus i maj. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tænke konkrete 

forslag før mødet! 

 

12. Ang. aktuelle oversvømmelser på øen:  Venø er hårdt ramt af den sidste tids stormvejr og 

oplever omfattende oversvømmelser og deraffølgende trafikale problemer på flere veje..  

Punktet tages med til møde med kommunen.  

 

 

Ref. BAM 


