
Venøsund tilbage i Venø Havn 

Venøsund har været på bedding i Lemvig og er blevet synet og godkendt af Søfartsstyrelsen. Takket være 

en stor gruppe medlemmer, som med stor arbejdsindsats og gåpåmod har hjulpet med at rengøre 

maskinrummet samt skrabet, bundsmurt og malet færgen udvendigt, er den gamle færge nu tilbage i Venø 

Havn. Motorerne har fået stillet ventiler. Lygterne på redningsvestene er udskiftet og dæksplanker ved 

skorstenen er tætnet.  

Nu mangler vi bare at få malet lønningen indenbords, styrehuset, dækket og maskinrummet. Vi har maling 

og pensler parat, kaffe på kanden og alle er velkomne til at give en hånd med.  

Allerede søndag den 6. maj fra kl. 12. til 16. ligger Venøsund i Fiskerihavnen i Struer og indgår i 

festlighederne omkring Giro d’Italia. Der vil være musikunderholdning på færgedækket og vi vil benytte 

lejligheden til at hverve nye medlemmer.  

Ugentligt træf i færgeskuret på Venø Havn hver onsdag. 

Som det blev foreslået på generalforsamlingen vil vi nu lave en fast klubaften. Vi foreslår at vi mødes hver 

onsdag aften i færgeskuret, hvor der er kaffe på kanden. Første gang den 2. maj fra kl. 19. Her kan vi få en 

snak om løst og fast, arbejde på færgen, lave øvelsessejlads for medlemmer, som kunne tænke sig at lære 

at sejle færgen. Færgeskuret er åbent for alle! 

Venøsund skal kunne fungere som øens ”livline” året rundt. 

Venøsund vil få fast plads i inderhavnen fra slutningen af april til begyndelsen af oktober. Herefter er der 

planer om at lægge færgen ned i færgelejet hele vinterhalvåret, så Venøsund kan fungere som natfærge. 

Det har klare fordele for både Venøs beboere, færgelauget og Venø Færgefart. Tilsyn og vedligehold af 

færgen vil overgå til Venø Færgefart i vinterperioden. Den gamle færge har bedst af at blive brugt og vi 

undgår at den lukkes inde af isen i Venø Havn eller ekstrem lavvande, som især forekommer i 

vinterhalvåret.  

Vi har endnu ikke fået tilsagn om penge til at etablere overdækning, møblering og toilet. Vi har henvendt os 

til A.P.Møller og andre fonde og venter på svar. 
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