
 

 

 

VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE 16.5.2011 

Til stede: Anker, Karin, Nisse, Ove, Bjarne, Jan, Bodil 

________________ 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. april  

2. Opfølgningspunkter fra tidligere møder: 

a. Turismearbejdet på Venø  

b. Landsbypedel  

c. Stisystem Bremdal/Venø  

d. Venø udviklingsfond – bevilling ) 

e. Status ang. infoskærmen i Havnehuset 

f. Nedlæggelse af skovstier og –veje på Venø 

3. Siden sidst – orientering 

a. Venøfærgen  

b. Mobilnetsdækning 

c. Venøboens ansøgninger om ø-støttemidler  

d. Folketingsdebat om de små øer  

4. Til drøftelse, eventuelt beslutning 

a. Venøsund Færgelaug inkl. forberedelser til 18. juni indvielse  

b. Naturplan Venø – oplæg fremsendt fra bx  

c. Referater fra Venøboens bestyrelsesmøder på nettet  

d. Ø-sammenslutningens generalforsamling d. 28. maj, Lyø  

e. Mosegrisebekæmpelse – evt. klage  

f. Samarbejde med Venø Havn  

5. Mødekalender 2011 

a. Datoforslag  

b. Generalforsamling  

6. Eventuelt 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.          Referat godkendt – lægges fremover på hjemmesiden 

 

2.               

a. Bente Bjerre indvilliger i at forestå en koordinering af turismen på øen. Hun 

påtænker at foranstalte brugerundersøgelse for at afklare, hvem Venøs gæster 

typisk er, og hvilke ønsker de har i forbindelse med deres besøg 

b. Ang. landsbypedel har indlægget i Venøposten givet en række idéer til jobs, 

der kan indbygges i funktionen som pedel. Jan arbejder videre 

c. VenøBoen har deltaget i møde i Bremdal med deltagelse af en række 

foreninger med ønske om etablering af sti langs Strandbjergaardvej. Bremdal 

foreningerne går videre til Struer Kommune mhp fælles  møde. 

d. Der ligger to ansøgninger om støtte fra Venø Udviklingsfond. Anker har 

holdt møde med Bjarne Tingkær (rep. for færgelavet) og Peter Petersen ( rep. 

for Sjægtearrangementet Venø Rundt). Bestyrelsen bevilliger  i alt 10.000 kr, 

som fordeles som 5000,- kr til sponsorering af Færgelaugsindvielsen og 

5000,- kr til underskudsgaranti til Sjægtearrangementet/færgefesten. 

e. Info-skærmen opsat af Struer Museum i Havnehuset er p.t fjernet pgra 

funktionsproblemer. Skal erstattes af vægopsat skærm. Søren Hindkjær er 

villig til at påtage sig rollen som ”skærmtrold” / redaktør, som løbende 

indlægger nye ting og opdaterer skærmens indhold.  

f. Struer Kommune vil på VenøBoens initiativ henvende sig til lodsejeren i 

anledning begrænsningen af adgangsveje til  skoven over for efterskolen. 

 

 

3. 

a. Søren Adsersen meddeler, at der arbejdes på færdiggørelse af lejet til den 

gamle færge, og at der dernæst vil blive lagt endelig belægning på 

kørebanerne ved de to færger  

b. Telia har ansøgt om tilladelse til opstilling af mobilmast på Venø. Kommunen 

har haft placeringen udsendt til nabohøring med henblik på endelig 

godkendelse af projektet. 

c. VenøBoen har to ansøgninger inde om støtte fra ø-støttemidlerne, til hhv 

tårnprojektet og naturplanen. Svar forventes om 2-3 mdr. 

d. Folketinget har debatteret småøernes forhold, en debat, som Jan vil 

kommentere i Ø-Posten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

a. Bjarne redegjorde for indvielses arrangementet i anledning af Venøsunds 

overdragelse til færgelauget d.18.6.2011. Hjælpere til praktisk arbejde 

efterlyses – hvilket Bjarne vil skrive om i VenøPosten 

b. Kommunen v. Tina Pedersen støtter positivt op om idéen om Naturplan 

Venø. TP vil i den udstrækning, det kan indpasses i hendes arbejdsopgaver, 

engagere sig i arbejdet og fremhæver sammenhængen med den kommende 

landskabsplan for Struer Kommunes . Jan forelagde udkast til brev til 

kommunen ang. VenøBoens mål med projektet  Dette udkast tilsluttede den 

øvrige bestyrelse sig, og Jan indrykker herefter information om idé og 

proces i kommende VenøPosten. Bestyrelsen forestiller sig en 

borgergruppestruktur med en række møder for Venøboerne . Der stiles efter 

et igangsættende borgermøde i løbet af efteråret 2011.    

c. c.Referaterne fra Venøboens bestyrelsesmøder lægges fremover ud på 

hjemmesiden en uge efter rundsending i bestyrelsen. 

d. Ø-sammenslutningen holder generalforsamling på Lyø d. 28.maj. Anker er 

forhindret i at deltage, Jan tager af sted. 

e. Ang. mosegrise: Grisekrisen trækker ud – det er nu et år siden VenøBoen 

henvendte sig til Naturstyrelsen, hvorfor vi nu fremsender brev og 

forbereder klage over Styrelsens behandling / forhaling af sagen 

f. Der er etableret samarbejde mellem Venø Havn og sjægtesejlerne omkring 

arrangementet d.11.-12.maj, aftaler er indgået ang. teltopstilling og ølsalg 

mm. 

 

5. Datoaftaler: 

Bestyrelsesmøder:  

27.6 kl. 19.30 hos Bjarne 

22.8 kl. 19.30 hos Ove 

22.9. kl. 19.30 hos Jan 

21.11 kl. 19.30 hos Bodil 

 

GENERALFORSAMLING: 27.10.2011 KL. 19.30 ( Efterskolen). Anker 

aftaler mødedato med Venø Efterskole og videregiver informationen til 

webmasteren, så vi får datoen i Venøkalender. 

 

   

6.           EVT: Anker oplyser, at energiprojektets økonomi forløber som planlagt; der 

er 20.000 kr. tilbage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


