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Invitation til møde tirsdag den 18. august om erhvervsudvikling på Venø  
 
Kære erhvervsdrivende 
 
Jeg skriver til dig i fortsættelsen af augustnummeret af VenøPosten, hvor VenøBoen in-
viterer til samarbejde om udarbejdelsen af en strategi for ”erhvervsudvikling på Venø”. 
 
I offentlige registre er du/din virksomhed registreret som erhvervsdrivende eller tilsva-
rende. 
 
Med planen og dens efterfølgende udførelse håber vi, at vi sammen kan medvirke til at 
fastholde og udvikle Venø som et levedygtigt lokalsamfund. 
 
Vi har fået økonomiske muligheder for at få hjælp til planlægningsarbejdet. Jeg ved-
lægger program for idé- og udviklingsmødet den 18. august, hvor jeg håber, at du har 
lyst og mulighed for at være med. 
 
Tilmeld dig snarest og senest den 14. august til vb@venoe.dk eller direkte til underteg-
nede. Er du forhindret, vil jeg være meget interesseret i dine ønsker og behov med hen-
syn til udvikling af din egen virksomhed eller erhvervsaktiviteter på øen i øvrigt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På VenøBoens vegne 
Anker Frimodt Jensen 
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 
 
 
 
Kopi: Bjarke Danvig og Jørgen Jensen, Struer Kommune 
 Helle Toftgaard, Vækstkompagniet 
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Invitation:  
Erhvervsstrategi for Venø 
 
Kom og vær med, når stregerne skal slås til Venøs erhvervsudvikling! Hvordan sikrer 
vi, at Venø også frem over ikke blot er et dejligt sted at bo, men også et sted at arbejde? 
Turisme, erhverv – hvad skal der til for at skabe udvikling på Venø, for øen generelt el-
ler for din virksomhed? 
 
Mange venøboere har gennem de senere år ønsket at få udarbejdet en udviklingsplan for 
øen som katalysator for at etablere og drive virksomhed på Venø. Som optakt til denne 
proces inviterer VenøBoen til et dialogmøde med de lokale erhvervsdrivende og alle, 
der i øvrigt er interesserede i udvikling af erhvervsaktivitet på Venø i Havnehuset:  

 
tirsdag den 18. august kl. 19:30 - 22:00. 

 
Emner: 
− Proces: Erhvervsudvikling på Venø 
− Rammer for erhvervsudvikling (inviteret indlæg). Jørgen Jensen og Bjarke Danvig, 

Struer Kommune 
− ”Venø anno 2015”: Udviklingspotentiale, behov og ønsker - diskussion og opsam-

ling 
− Næste skridt, hvad sker der nu? 
 
Formålet er at få ønsker, forventninger og idéer til udviklingsprojekter på bordet. Mødet 
giver mulighed for at få reel indflydelse på, hvilke projekter, der skal indgå i det videre 
arbejde.  
 
Der sendes invitation til erhvervsdrivende på Venø, men alle er velkomne! Tilmelding 
skal ske til vb@venoe.dk senest den 14. august (men gerne med det samme). Vel mødt! 
 
Venlig hilsen  
 
 
Anker F. Jensen Helle Toftgaard 
VenøBoen mødeleder 
tlf. 97 86 80 79  (www.vaekstkompagniet.dk) 
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