
Venøboen 

Bestyrelsesmøde den 23-11-21 kl 19:00 

 

1. Besøg af Tage Jepsen for drøftelse af samarbejde omkring udviklingsarbejdet på 
havnen 

• den overordnede plan for havnen 
 

- kommunen tager sig af de ”tunge” ting (holde selve havnen: kajen, broerne 
og sejlrenden). Der er bevilget ca. 6,7 millioner. 

- drøftede de resterende ønsker til havnen. 
- Tage og Venøboen talte om, at hold det simpelt: bevare det enkle og 

naturlige (modstykke til Søndervig). 
- mangler større hus til efterskolens grej 
- toiletbygning, røde bygninger og madpakkehus forfalder  
- velkomst skilt på havnen 

 

• hvordan skaber vi mere liv på havnen 
 

- evt få lavet et værksted, hvor der hyggeligt at komme 
- evt primitive overnatningspladser 
- evt inddrage de røde bygninger 

 

• skilt fra Geopark Vestjylland 
 

- Tage orienteres om, at der kommer et skilt fra Geopark Vestjylland 

 

• forslag om hjertestarter på havnen 
 

- det går Venøboen videre mere 
 

• ubrugte LAG-midler for 2021, hvis vi er hurtige til at ansøge) 
 

• frivillige i delprojekter 
 
 

2. Status på / orientering om 

• Bredbånd v/Søren 
 
Orientering - se eventuelt tidligere udgave af Venøposten 
 
Svar om mulig støtte fra bredbåndspuljen kommer midt i december 2021 



• Venøboens hjemmeside v/Søren 
 
Forsøges at holdes opdateret. Inputs til hjemmesiden er velkomne. 
 
Vi overveje til næste møde, om vi skal gøre mere ved promovering af 
Venø (evt via facebook) 
 

• Informationstavle ved færgen v/Søren 
 
Tilbud fra ét firma. Selve skiltet koster ca 100.000 kr. 
 

• Færgen v/Per Noesgaard 
 
Der er søgt 11 mio til at gøre færgen mere klimavenlig. 
 

• Seniorbofællesskab v/Annette 
 
Der er stadig kontakt til Lejerbo.  
 

• Geopark Vestjylland v/Annette 
 
Der arbejdes på, at få lov til at stille skilte op. Geopark Vestjylland 
kontakter lodsejerne. 
 

• Energiomstilling v/Annette 
 
Se referat fra sidste energiomstillingsmøde i Venøposten i december. 
 

• Menighedsråds seminar - indkvartering v/Annette 
 
Der orienteres i Venøposten i december. 
 

• Repræsentantskabsmødet - læs venligst referatet i har modtaget fra Jan. 
 
Vi drøftede referatet. Der kommer et indlæg i Venøposten i december. 
 

• Kandidatforslag til SADS v/Annette 
 
Ingen forslag 

3. Prioritering af udviklingsprojekter - samarbejde med Struer Kommune 

Der er udarbejdet en liste med udviklingsprojekter for Venø, som sendes til Struer 
Kommune forud for møde med kommunen. 

 

 



4. Nye Venøboere 

Ingen 

5. Indlæg til Venøposten 

Er sendt ind (indkvartering i forbindelse med menighedsråds seminar, nye 
informationstavler og Venøs udviklingsplan/Struer kommune) 

6. Eventuelt 

Linda og Mogens inviteres til næste møde for at orientere om cykelprojektet. 

Tanker om sommerhøjskole på Venø efterskole for ledere i sommeren 2023. 

 

Næste møde: 25-1-22 kl.19:00 hos Per Mikkelsen 

 

 


