Til medlemmer af Struer Byråd

Invitation til beboermøde på Venø
Kære byrådsmedlem
Den 10. september kl. 19:30 afholder vi beboermøde på Venø, hvor Venøs udvikling
står på dagsordenen.
Jeg vedlægger invitation til mødet, hvor vi håber, at byrådets medlemmer har lyst til at
deltage, selv om vi er bekendte med, at andre arrangementer kan forhindre det.
Som det fremgår af programmet er et af mødepunkterne ”gode råd og kommentarer”.
Dem ser vi frem til, så vi sammen kan skabe rammer for udvikling af Venø som lokalsamfund.
Med venlig hilsen og på gensyn!
for arbejdsgruppen vedr. Venø udviklingsplan

Anker F. Jensen
Riisvej 1, Venø
7600 Struer
T 97 86 80 79
E frimodt@live.dk

Invitation: se bagsiden

Invitation:

Venø udviklingsplan 2009/2012
- forslag, idéer og ønsker

Beboermøde den 10. september 2009 kl. 19:30 i foredragssalen på Venø Efterskole
Hermed inviteres venøboerne (fastboende og sommerhusejere) og Struer Byråd til udveksling og forslag om idéer og ønsker til Venøs fremtid.
Baggrund
På initiativ af VenøBoen og med økonomisk støtte fra Småøernes Lokale AktionsGruppe er der på Venø igangsat arbejde med Venø udviklingsplan.
På møder i august har øens foreninger og erhvervsdrivende haft mulighed for i samarbejde at inspirere til udviklingsplanens indhold. Resultatet af arbejdet vil blive udsendt
forud for beboermødet den 10. september og fremlagt på mødet for at kunne indgå i
idéudvikling.

Program
kl. 19:30

Velkomst
v/ VenøBoens formand Anker F. Jensen

kl. 19:40

Program og arbejdsform
v/ konsulent Kirsten Malling Olsen (mødeleder)

kl. 19:45

Struer Kommune og Venø
Indlæg v/ Mads Jakobsen, formand for Teknik- & Miljøudvalget, Struer Kommune

kl. 19:55

Venøs udvikling set fra foreningernes og erhvervslivets side
Orientering om det hidtidige udviklingsarbejde
v/ Peter Petersen, arbejdsgruppen

kl. 20:05

Forslag, idéer og ønsker
Gruppedrøftelser

kl. 21:00

Opsamling af idéer og fælles drøftelser
v/ Kirsten Malling Olsen

kl. 21:30

Politikernes gode råd og kommentarer
v/ gæsterne

kl. 22:00

Afslutning

for arbejdsgruppen vedr. Venø udviklingsplan
Anker F. Jensen

