
VENØBOEN 

GENERALFORSAMLING 25.11.2020 

 

1. Valg af dirigent: 

Marianne Pedersen blev valgt. 

26 medlemmer mødt. 

(Den oprindelige dato for generalforsamlingen var 27.oktober 2020, men pgra Corona-situationen blev 

den udskudt til 25.11.)  

 

2. Formandens beretning: 

En formand takker af 

Et år er igen gået for VenøBoens bestyrelsesarbejde. Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet, at 

VenøBoens bestyrelse skulle være primusmotor i forhold til at samle repræsentanter fra alle udvalg og 

grupper på Venø en til to gange årligt. Dette for at koordinere aktiviteter og kalendere, høre lidt til 

hinandens projekter og om nogle kunne gå sammen om at søge fondsmidler. Mødet var berammet til 

begyndelsen af april, men blev først afholdt i september. En uforudset forstyrrelse har ramt Venø og resten 

af verden. Coronaen. 

Den har grebet forstyrrende ind i stort set alle arrangementer, møder og aktiviteter som VenøBoens 

bestyrelse har skullet varetage i 2020. Så hvis man kan sige noget generelt om 2020, så har året bestået af 

kreative løsninger ift mødeafholdelse, mange aflysninger og gør det selv strandrensning. 

Noget har der dog sket. Der har været en del aktivitet i bosætningsudvalget, som har arrangeret børnedag 

til åben ø, som dog ikke blev afholdt grundet statsministerens nedlukning af landet. Men nu ligger der et 

fiks og færdigt program som vi forhåbentligt kan få lov at bruge en anden gang. Bosætningsudvalget har 

arbejdet med at få gang i et projekt om prøvebolig. Der er mange muligheder for at få det sat i søen, og det 

er i undersøgelsesfase endnu. Ildsjæle fra VenøBoens bestyrelse har forhandlinger i gang med kommunen 

og boligselskaber omkring et seniorbofællesskab. Og så har vi haft en god debat om færgetakster, gratis 

færgeperioder og gældende for hvem. Det blev en kæmpe succes at regeringen gjorde det muligt at have 

gratis færge for gående og cyklister i juli måned. Der var travlhed på færgen, på gallerier, på kroen og i 

havnehuset. Så det kan lade sig gøre. Folk kommer også forbi Venø til fods og på cykel.  Tilskuddet som vi 

plejer at få grundet landevejsprincippet kunne vi af gode grunde ikke benytte i foråret, så de kom til glæde 

og gavn i efteråret. Så vi har haft gratis færge 4 ½ måned i år. 

Nogle af de projekter som har kunnet gennemføres var ansøgningen sammen med Venø festival til østøtte 

om ladcykler som blev bevilget. Så Venø kan i foråret/sommeren få glæde og gavn af at kunne udleje 

ladcykler til børnefamilier. Mogens Askanius og co har sagt ja til at stå for service og vedligehold af 

cyklerne. Linda Tang for udlejning og betaling. 

Det er også blevet til en snak med kommunaldirektøren om Venøs interesser. Vi oplever lydhørhed og en 

vilje til at støtte op om VenøBoens projekter og ideer. 



Geopark Vestjylland er endelig i gang med at få produceret skilte om Venøs geologi, fugleliv mv til opstilling 

strategiske steder rundt på øen. Og så har vi afholdt 10 års fødselsdag for venøfærgen på en dejlig lun 

sensommerdag.  

Aktivitetesbanen i præsteskoven er desværre stadig på tegnebrædtet. Vi mangler nogle ordentlige aftaler 

omkring service vedligehold af den, så ingen kommer til skade og vi kan få en forsikringssag på halsen. 

Det var ordene. Jeg takker af med mit arbejde for VenøBoen. Lidt bestyrelsesarbejde bliver det dog stadig 

til, idet jeg sidder med i kommunens lokalområdeudvalg og repræsenterer Venø, når politikere i de 

forskellige udvalg skal rådgives om kommende projekter rundt i de små lokalsamfund. Og der udover 

fortsætter jeg som velkomstambassadør, udpeget af Struer kommune, og byder alle nye Venøboere rigtig 

hjertelig velkommen. 

 

Efter formandens beretning diskuterede forsamlingen den lange gratis færgeordning, der i 2020 er blevet 

gennemført pga. både særlige coronahjælpepakker og den sædvanlige pulje til ”landevejsprincippet”. 

Derudover blev sommerens turistsituation debatteret, hvor der i forsamlingen var glæde over det liv, der 

har været på og omkring havnen. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet som endte med et overskud på kr. 6.158. 

 

4. Indkomne forslag: 

       1. Forslag fra VenøBoens bestyrelse:  

Vedtægtsændring af §3 til denne ordlyd: ”Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges 

for to år ad gangen. Højst et af bestyrelsens medlemmer må være ikke fastboende. På skift afgår 3 

medlemmer på en generalforsamling og 2 ved den følgende. Bestyrelsen konstituerer sig selv”  

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

          2. Forslag fra Venø festival: 

”Generalforsamlingen giver VenøBoens bestyrelse mandat til at finde en løsning på, hvordan Venø Festival 

og evt. lign aktiviteter kan blive en underafdeling af VenøBoen, hvor Venø Festival ledes af en 

arbejdsgruppe, der refererer til VenøBoens bestyrelse og har særskilt økonomi og regnskab”.  

Diskussion ang. fordele og ulemper og især hvordan budget- og risikovurdering skal håndteres. 

Forsamlingen vedtog enstemmigt, at bestyrelsen tager stilling til om og evt. hvordan Venø Festivalen kan 

lægges ind under VenøBoen under hensyntagen til risikovurdering. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Fastlægges uændret til 125,- kr 



 

6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter: 

På grund af vedtægtsændringen skulle der kun vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen i stedet for 4. Linda 

Tang, Berit Arberg Sauer, Allan Bach og Kristian Olesen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev: Per Noesgaard 

og Ann Mette Haahr. Der var genvalg til de 2 suppleanter Jan Bendix og Inge Dehnfeld Mortensen. 

Derudover består bestyrelsen af Annette Friis, Bodil Anker-Møller og Søren Lang Hindkjær. 

 

7. Valg af revisor: 

Ryan Jensen genvalgt 

 

8. Eventuelt: 

Intet 

 

Referent: Bodil Anker-Møller 


