
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i beboerforeningen Venøboen d. 07.11.2018. 

 

Punkt 1 og 3. Velkommen og præsentation, og konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen har mange nye medlemmer, og efter en præsentationsrunde konstituerede den sig som 

følger: 

• Erling Roseth – Formand 

• Linda T. Mortensen – Ø-repræsentant 

• K.C. Olsen 

• Kristian Olesen – Færgekontakt 

• Søren Lang Hindkjær - Kasserer 

• Allan Bach 

• Berit Arberg Sauer – Sekretær 

 
 

Punkt 2. Venøboens formålsparagraf. 

Venøboens formålsparagraf blev gennemgået. Det blev bemærket at den sidst blev revideret i 2008. 

Det blev også bemærket at Venøboen ikke har til formål, eller mulighed for, at arbejde med 

enkeltsager f.eks. i forbindelse med byggetilladelser. Derimod kan Venøboen arbejde mere 

overordnet ift. f.eks. strandbeskyttelsesloven m.m. 

 

Punkt 4. Venøboens generalforsamling – feed back. 

Feed back fra generalforsamlingen d. 25.oktober 2018. Der var mødt ca. 45 deltagere op, og det var 

en flot tilslutning. Der var en levende diskussion blandt deltagerne, og det forløb fint. 

ø 

Punkt 5. Ø-sammenslutningens generalforsamling. Referat fra Erling. 

Erling har været til generalforsamling i ø-sammenslutningen. Der er udsendt referat fra denne. 

Erling bemærker i denne forbindelse at vi nu også kan vælge at nedsætte færgetaksten med de 

tildelte puljepenge i sommerferieugerne. Men der er ikke en ret meget større pulje at gøre det med. 

 

Punkt 6. Borgermøde om fremtidens bosætning og lokal udvikling i Struer kommune. 

Erling og Allan deltager i mødet i Struer. Jan Bendix deltager for turistforeningen. 

 

Punkt 7. Åben-ø dage i 2019 

Det planlægges at der er åben-ø dage som følger: 

1) I påsken fra palmesøndag til 2.påskedag (9dage) 

2) 9. og 10. juni, hvis det er denne weekend, hvor efterskolen arrangerer sejlads/surf-stævne, ”Gode 

Ben” arrangerer motionsløb og or Venø Fish Farm holder åbent hus (2 dage) 

3) 28. og 29. september, hvor der er Efterskolernes dag og musikarrangement i september (2 dage) 

Søren kontakter efterskolen, ”Gode Ben” og Venø Fish Farm for at høre hvad de planlægger af 

Aktiviteter,  og for at få datoerne bekræftet. 

 

Bestyrelsen vil forsøge at planlægge åben-ø dage så de understøtter erhverv og aktiviteter på Venø,  

hvor det vil betyde flere deltagere, og ikke de aktiviteter der traditionelt  alligevel tiltrækker mange 

gæster udefra. 



 

Punkt 8. Venø app. – opdatering eller afvikling. 

App´en er ikke opdateret og heller ikke særligt brugervenlig.  Allan tager en kontakt til udviklerne, 

og vi genoptager punktet, når Allan vender tilbage med nyt. 

 

Punkt 9. Venø i fortsat udvikling. 

Følgende er til referat fra Jan Bendix: 
Havnebåndet: Opgaven er forankret hos Venø Havn v/Anders Vandsø Pedersen. Mit forslag er, at bestyrelsen beder om 
at få en orientering om forløbet - enten periodisk eller ved fysisk møde. Naturbånd: Igangsættelse af opgaven afventer 
endelig beslutning vedr. naturpark-projektet. Afklaring forventes ultimo november (Struer Kommune). Der er behov for at 
identificere en tovholder på naturbåndsprojektet. Den analytiske opgave afventer naturbåndsprojektet. 
 

Punkt 10. Juletræsfest – planlægning. 

Juletræsfesten er d. 29.december. Søren taler med gymnastikforeningen om det videre. Der var 

ingen i bestyrelsen, der umiddelbart så sig i stand til at deltage. 

 

Punkt 11. Udsyn ved udkørsel fra Strandbjerggårdvej. 

Man må helt ud på cykelstien, for at kunne se trafikken fra venstre. Kristian Olesen taler med Struer 

kommune/Mikkel Skelkjær om problemet. 

 

Punkt 12. Forslag fra generalforsamlingen: Etablering af et koordinerende organ, der kan 

varetage øens udviklingsopgaver. 

Erling inviterer en erfaren person, som har arbejdet med disse ting i Herrup, I første omgang skal 

han fortælle bestyrelsen om hans ideer og erfaringer, og vi går derefter videre med ideen. 

 

Punkt 13. Bosætningsprojekt. 

Overvejelserne i bestyrelsen var mange. Udgangspunktet er at der skal være 200-300 beboere på 

øen, hvis vi skal opretholde f.eks. færgefart og busrute. 

Skal der udstykkes, så der bliver flere huse herovre? Eller bliver de bare til sommerhuse, og 

kommer derfor ikke til gavn for øen? Der ses en tendens til at f.eks. Riisvej får tomme huse, og huse 

der reelt bruges som sommerhuse, mens de gamle huse, der ligger helt ud til vandet nu er beboede 

af helårsbeboere i langt højere grad – f.eks. på Kimingen. 

Gennemsnitsalderen er høj på øen nu, og det synes at være ældre veluddannede mennesker med 

glæde ved naturen og roen, der flytter herover.  Tilflyttere er først og fremmest nogen, der har kendt 

Venø i nogen tid, og ønsker at komme til det Venø de kender – det er naturen og fjorden og de gode 

relationer man har på øen, der tiltrækker. 

Hvad kan tiltrække børnefamilier – så de vælger at bo her? Skal det understreges at her er mulighed 

for et godt og trygt børneliv, med mange aktivitetsmuligheder, og muligheder for udvikling af 

særlige færdigheder f.eks. i forhold til fjorden? Skal det understreges at livet her er mere en slags 

forstadsliv, med under 15minutter til alt hvad man kan tænke sig af bymæssige aktiviteter? 

 

Punkt 14. Velkomst til nye Venøboere. 

Der er en del nye Venøboere, en del sommerhuse er solgt. De nye skal modtages med en flaske vin, 

et års gratis medlemskab af Venøboen samt Venøposten. 

Vi fordeler besøgene, og Allan laver et samlet indkøb af boblende vin. 

 

Punkt 15. Indlæg til Venøposten. 

Berit laver referat af mødet, og sender det til bestyrelsen. Erling sender det videre til Venøposten i 

redigeret form. 



 

Punkt 16. De næste møder. 

Møderne blev planlagt som følger: 

12.december 2018 kl. 19:10 hos Berit på Kimingen 8. 

16.januar 2019 kl. 19:10 hos Kristian på Nørskovvej 14. 

21.februar 2019 kl.19:10 hos Søren på Riisvej 13 

20.marts 2019 kl.19:10 hos Linda på Strømmen 5. 

 

Dagsordenspunkter indgives til Erling en uge før mødet, og dagsorden udsendes senest 2 dage før. 

 

 

Tak for et godt konstituerende møde. Det bliver spændende at fortsætte de gode diskussioner og 

føre dem ud i livet. 

 

 

Ref. Berit  

 


