
Fra Generalforsamlingen i Venøboen d. 23.oktober 2019.10.25. 

 

Marianne Pedersen blev indledningsvist bedt om at være dirigent, og hun styrede os sikkert, og med 

fuldt overblik, igennem aftenen, efter at hun havde konstateret at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt.  

Formandsberetningen fokuserede naturligvis på emner som færgetakstnedsættelsen, 

bosætningsstrategier, organiseringen af udvalg og grupper på Venø, havnen og så videre. 

Beretningen fik to kommentarer med fra salen.  

Dels gjorde Annette Friis opmærksom på at ”olde kolle” var et lidt misvisende ord i forhold til det 

indsendte forslag. Det drejer sig mere om nogle mindre, og mere overskuelige, rækkehuse, og om et 

fælleshus, ikke et kollektiv. 

Jan Bendix fremhævede betydningen af samarbejdet med, og deltagelsen i, organisationer som 

Sammenslutningen af Danske småøer, Ø-laget, Færgesekretariatet og så videre, samt betydningen af 

at vi deltager i et Ø-lag, der har fokus på øerne, og ikke bare er et appendiks til Struer-laget. Jan 

fremhævede at et tydeligt og klart eksempel på, at dette samarbejde er en stor fordel for Venø, er 

den aktuelle nedsættelse af færgetaksterne for de fastboende. Dette ville ikke være muligt, hvis ikke 

vi deltog i Ø-fællesskaberne, og i dette tilfælde har det tjent vores kontingent til SaDS hjem flere 

gange.  

Der var indkommet to forslag til generalforsamlingen.  

Det ene forslag var indgivet af Peter Petersen, og forslaget gik ud på at han tager initiativ til en 

gruppe, der med deltagelse af medlemmer fra Venøboens bestyrelse, arbejder med bosætningen på 

Venø. Forslaget er begrundet i vigtigheden af at vi gør en samlet og målrettet indsats på dette 

område. 

Det andet forslag kom fra bestyrelsen. Det blev foreslået at Venøboen påtager sig en koordinerende 

rolle i forhold til alle de aktiviteter, udvalg og bestyrelser, der arbejder på forskellig vis med Venøs 

udvikling. Bandt andet kan bestyrelsen foranledige årlige møder med deltagelse af de forskellige 

bestyrelser og udvalg. Forslaget er begrundet i det er behov for at der bliver koordineret mere på 

dette område, idet mange arbejder på det samme på samme tid, og måske i forskellige retninger. 

Der er også eksempler på at det har ”spændt ben” for f.eks. ansøgninger om midler. 

Begge de indgivne forslag blev vedtaget. Så Peter Petersen har nu mandat til at samle et udvalg, 

med deltagelse fra Venøboen, der arbejder med bosætningen på Venø, herunder planerne om nogle 

mindre rækkehuse til dem, der efterhånden har brug for mindre plads,  og planer om at oprette et 

”lånehus”. Og mange andre ting. Det kommer vi til at høre mere til. 



Og Venøboens bestyrelse fik mandat af generalforsamlingen til at udvikle en koordinerende 

funktion i forhold til alle de udvalg og grupper der er på øen. Der er tale om at samle repræsentanter 

fra de forskellige foreninger og udvalg en til to gange årligt, koordinere kalendere og så videre. 

Søren Lang Hindkjær fremlagde regnskabet. Der har været et par dyre begivenheder i årets løb, så 

overskuddet er ikke så stort som ventet. 

Det blev besluttet at udenøs medlemmer af Venøboen fremover skal have Venøposten tilsendt på 

mail, og ikke som papirudgave med posten. Det sidste kan man tilvælge ved at betale et beløb for 

det på 150 kr. 

Tage Jepsen takkede på efterskolens vegne for godt samarbejde med øens beboere. Vi er glade for 

at have efterskolen, og dens liv og muligheder her. 

 

Venøboen takkede også farvel til to medlemmer af bestyrelsen, nemlig Erling Roseth, der har været 

formand i bestyrelsen, men som trækker sig på grund af travlhed i øvrigt, og Karl Christian Olsen, 

der trækker sig efter en lang tids indsats. Tak til begge for engageret og godt arbejde og en stor 

indsats for Venø. 

Det betød at der skulle findes to nye bestyrelsesmedlemmer. Vi var så heldige at Annette Friis og 

Bodil Anker Møller begge gerne ville stille op, og de blev begge valgt. Søren Lang Hindkjær var 

også var på valg, blev genvalgt. Bestyrelsen ser nu således ud: 

Linda Tang Mortensen 

Allan Bach 

Kristian Olesen 

Annette Friis 

Bodil Anker Møller 

Berit Arberg Sauer. 

Suppleanter er Jan Bendix og Inge Dehnfeldt Mortensen. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde d. 6.november, og vi glæder os alle til samarbejdet 

og det fortsatte arbejde for Venø. 

 

Ref. 

Berit Arberg Sauer. 


