
 

 

 

 

 

 

Referat møde i bestyrelsen i Venøboen - 28.05.2018 

 

Tilstede: Søren L. Hindkjær(SHL), Irma B. Pedersen(IBP), K. C. Olsen, Inge Dehnfeld 

Mortensen(IBP), Kristian Olesen(KO), Jan Bendix(Bx), Erling Roseth (referat). 

 

Hovedsag ved mødet var en gennemgang og diskussion af VenøBoens arbejdsopgaver, 

struktur og arbejdsform. 

Bx orienterede om hvilke opgaver det er vigtige at VenøBoen fokuserer på. Han tog ud-

gangspunkt i Venøboens netværk - vigtige samarbejdspartnere, som f.eks. Sammenslut-

ningen af Danske Småøer, LAG Småøerne, Struer Kommune, Struer-Egnens Turistfor-

ening, Enjoy Limfjorden, Geopark. 

Bx foreslog et møde med Ø-sammenslutningens Sekretariat, for at vi kan gøre opmærk-

som på vore problem/ udfordringer. 

Bx orienterede også om hvordan LAG-småøerne og Landdistriktspuljen arbejder. 

Struer Kommune er vor vigtigste samarbejdspartner. VenøBoen skal samle og sikre en 

fortsat god kontakt. Vigtigt at vi ”plejer” vore politiske og administrative kontakter i 

kommunen. 

Venø er et vigtigt ”Turist objekt”. I denne sammenhæng er Struer-egnens Turistforening 

og Enjoy Limfjorden vigtige samarbejdspartnere for Venø og VenøBoen. 

 

 

VenøBoens arbejdsopgaver: 

En af vore vigtigste opgaver er at sørge for at ” Venø i fortsat udvikling” fastholdes og 

at deler af /hele planen bliver en realitet. Øens fortsatte udvikling ligger os alle på sinde. 

VenøBoens opgave er bl.a. at prioritere, opmuntre, anbefale og støtte store og små pro-

jekter.  

VenøPosten skriver Venøs historie i blad form. Et samarbejde mellem Venø Kirkes me-

nighedsråd og VenøBoen. 

Venøboen støtter lokale initiativ, så som Venø Dage, Åben Ø, guides om øen, ambassa-

dørkorps og meget andet. 

 

Ny struktur? Skal vi samle ALLE øens foreninger under en fælles ”paraply”, for at 

styrke øens profil og øens fortsatte udvikling?  

 

VenøBoens arbejdsform blev diskuteret. Vi (bestyrelsen) skal sørge for synlighed, af-

stemme forventninger (egne og andres). Skal vore møder formaliseres, have en stram-

mere struktur? (Mødeleder, Sekretær og formandens rolle under møderne skal (måske) 

defineres tydeligere….) 

 



 

Generalforsamling 

Bestyrelsen fastlagde generalforsamlingen til d. 25. oktober på Venø Efterskole. SHL 

indlægger dato i kalender. IBP aftaler med Efterskolen 

 

Næste møde: 

2018-06-27 (onsdag) kl. 19:10 hos IDM, hvor emnet er bestyrelsens stillingtagen til råd-

giverrapport vedr.: Venø i fortsat udvikling. 

 

Forts. referat Bx: 

Persondata 

SHL omtaler VenøBoens persondatapolitik i et kommende nummer af VenøPosten, som 

henviser til datapolitikken for VenøBoen.  

 

Vandtank 

KO undersøger mulighederne for frostfri parkering af vandtank og orienterer Nord-

vestjyllands Brandvæsen om muligheden.  

 

Persontransport – kro 

Bx skriver på VenøBoens vegne en mail til kroen om tilslutning til Søren Adsersens be-

slutning vedrørende gratis persontransport til medarbejdere.  

 

Vejvisertavler 

Bx rykker Kommunen for opsætning af piktogram vedrørende spisested.  

 

www.visitvenoe.dk 

IIDM drøfter muligheden for etablering af turistrettet hjemmeside med Christian Dehn-

feld Mortensen. 

 

Venødage 

IBP kontakter Tage Jepsen om efterskolens eventuelle engagement i gennemførelse af 

Venødage i efteråret og fastlægger efterfølgende perioden for gennemførelse.  

 

Sommerhusbrev  

SLH reformulerer beboerbrev, så VenøBoens velkomst til sommerhusejere kan udleve-

res uden medfølgende flaskegave.  

 

 

 

Dagsordenspunkt til augustmøde: Evaluering af Venødage og forberedelse af efterårsar-

rangement.  

 


