September 2009
Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

DIN MENING
OM VENØS UDVIKLING
Torsdag den 10. september kl. 19:30 på Venø
Efterskole er venøboernes næste mulighed for
at give indhold til ”Venø udviklingsplan”.
Mødet er for alle venner af Venø, der
har lyst til at medvirke i dialogen om Venøs
fremtid — heriblandt medlemmer af Struer Byråd.
Indbydelse og program for mødet er
omdelt til alle på øen. På mødet bliver der mulighed for at komme frem med og i dialog om

egne visioner og ønsker til lokalsamfundet.
Venøs erhvervsdrivende og vores mange foreninger har formet deres første idéer. Læs mere om dem inde i bladet.
Nu er det den enkelte venøbo, der skal
lyttes til. VenøPosten forventer at kunne bringe en sammenfatning af mødets resultater i
oktoberudgaven.
Vær med til at forme Venøs fremtid!
/ VenøPosten — Jan Bendix
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VENØ UDVIKLINGSPLAN
VENØ – EN ARBEJDSPLADS I FREMTIDEN
Kokketræf på Venø, hospice og
Helle Toftgaard
erhvervsklub? Idéerne var mange,
da erhvervsaktive, der alle har registreret virksomhed på Venø, var
inviteret til at sætte gang i tanker
og idéer til udvikling af erhvervsaktiviteter på Venø.
Foto: Kai Rostrup Jensen
I alt 25 personer var samlet i
Havnehuset den 18. august for at drøfte ønsker og
behov i forhold til at udvikle erhverv på Venø. Jørgen
Jensen og Bjarke Danvig fra Struer Kommune indledte
aftenen med at trække rammerne op for, hvad man må
og ikke må som ø-samfund i forhold til myndigheder
og lokalplaner. Efter en kort introduktion tog deltagerne herefter fat på at diskutere muligheder og barrierer
med fokus på erhvervsudvikling generelt og turisme i
særdeleshed: Hvilke tiltag kan gøre det lettere for de,
der allerede driver erhverv på Venø? Hvordan trækker
vi mere beskæftigelse til øen? Hvordan kan Venø få
mere ud af turisme? Hvilke former for turisme skal vi
satse på?

nefamilier. Og hvilke tilbagevendende begivenheder
skal så være med til at trække turister til Venø igen og
igen? Musik-/kunstnertræf eller måske et kokketræf på
efterskolen?

Et aktivt erhvervsmiljø: ø-netværk og sparring
Vi har forholdsmæssigt mange erhverv på Venø, men
vi kan blive bedre til at bruge hinanden og arbejde
sammen. ”Netværk” synes at være nøgleord i mange af
de idéer og behov, som der blev vendt i forhold til at
gøre hverdagen lettere som erhvervsdrivende på
Venø. Der blev således udtrykt ønske om en erhvervsklub, hvor erhvervsaktive kan sparre med hinanden og
gå sammen om at få afhjulpet nogle af de behov, som
hver især slås med. Eksempler på netværk kunne være
en fælles telefonpasning og kontorhjælp – måske et
fælles kontorhus på Venø? Der blev også tænkt i langsigtede idéer, som kan være med til at trække flere arbejdspladser og beboere til øen. Skal Venø for eksempel have et hospice?

Mødeidéer til at
− Koordinere backup-service
− Forædle Venø produkter
− Udvikle tilbagevendende arrangementer
− Satse på Aktiv Ferie
− Udvikle fælles markedsføring/Venø som attraktion
− Udvikle målrettet bestemte kundesegmenter

Turisme: overordnet strategi og fælles indsats
På turistområdet var der ikke blot idéer til nye tiltag
men også i høj grad et ønske om at koordinere markedsføringsindsatsen og at markedsføre Venø som en
helhed. Venø har med sin natur rigtig meget at byde
på, især i forhold til aktiv ferie, smagsoplevelser og lokale historier. Der blev debatteret muligheder for at udvikle og tænke i pakkeløsninger målrettet bestemte
grupper af turister som for eksempel seniorer eller bør-

Produkter og services: ”Made in Venø”
Vi har allerede Venø kartofler og Venø lam, så hvorfor
ikke udvikle en hel palette af specielle Venø-produkter?
Der blev også diskuteret mulighederne for at tiltrække
specielle erhverv så som kunsthåndværkere til øen. En
anden mulighed er at fokusere målrettet på at trække
for eksempel større konferencer til øen – arrangementer, som kræver overnatning, forplejning og aktiviteter.
Venø – et erhvervsaktivt lokalsamfund
Realisme eller blot tankespin – de mange idéer, ønsker
og behov skal nu bearbejdes og vil indgå i den samlede udviklingsplan for øen. Men inden da præsenteres
forslagene på et fælles beboermøde, hvor der også
deltager politikere fra Struer Kommune, og hvor alle på
Venø har mulighed for at kommentere på forslagene,
videreudvikle eller komme med nye idéer.

Fælles ”back office” — Erhvervsklub — Kontorhjælp —
Lammeslagteri — Venøretter — Salg af frisk og skaldyr —
Flere lejeboliger — Fælles ollekolle-byggeri — Hospice —
Grøn energi fra markerne — Konference-operatør —
Udvide sommerhusområdet — Udstykning til helårsbeboelse — Udvikle pakkeoplevelser (smagsoplevelser gastronomisk aktivitet - internetbutik) — Picnickurv fra
kroen — Havkajak — Surf — Sejlads — Havneuge — Nyt
Sammensurium — Fiskedag — Kokketræf — Musikforening — Friluftskoncert — Musiker/Kunstnercamp —
Kunstudstilling — Udlejning af både — Faciliteter på
havnen for faste både (kran, bådhal) — Ø-cykler — Shelters — Etablere netværksgruppe/turisme — Synliggørelse (kommunens informationsmateriale generelt, velkomstpakker, potentielle tilflyttere) — Satse på kortvarig
turisme (kro, lokale produkter) — ”Informationscenter”
ved færgelejet Venø — Guidede ture — Markedsføring
mod seniorer — Seniorprodukter — Aktiviteter på lejrpladser.
/ Vækstkompagniet — Helle Toftgaard
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VENØ UDVIKLINGSPLAN
BEBOERMØDE
Den 10. september i foredragssalen på Venø Efterskole.
Program
kl. 19:30 Velkomst
kl. 19:40 Program og arbejdsform
kl. 19:45 Struer Kommune og Venø
kl. 19:55 Venøs udvikling set fra foreningernes og erhvervslivets side.
Orientering om det hidtidige
udviklingsarbejde
kl. 20:05 Forslag, idéer og ønsker. Gruppedrøftelser
kl. 21:00 Opsamling af idéer og fælles
drøftelser
kl. 21:30 Politikernes gode råd og kommentarer
kl. 22:00 Afslutning

Mødet ledes af Kirsten Malling
Olsen (foto), der som konsulent er
tilknyttet arbejdet med Venø udviklingsplan.

Foto: Jan Bendix

Næste milepæl i udarbejdelsen af
Venø udviklingsplan er fremlæggelsen og drøftelsen af den på
VenøBoens generalforsamling i
oktober.
Følg projektet på:
www.venoe.dk/udviklingsplan
/ VenøPosten — Jan Bendix
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VENØS FORENINGER HAR ORDENE
Der deltog 16 repræsentanter i mødet om foreningsønsker til fremtidens Venø, fra Børnehuset, Venø Borger- og
Grundejerforening, VenøBoen, Musikforeningen,
GIF og Menighedsrådet.
Udfordringer og ønsker
Foto: Jan Bendix
blev livligt drøftet i mindre
grupper, og der fremkom
mange spændende forslag, som er opsummeret i det følgende.
Der var et stort og enstemmigt ønske i forsamlingen om at lægge de
to beboerforeninger sammen, til gavn for udviklingen på øen. Det blev endvidere foreslået at lave en paraplyorganisation for alle øens foreninger.
Der blev peget på behovet for udstykning af attraktive byggegrunde
og lejeboliger, herunder foreslået indslusningslejligheder og fortrinsret for
venøboere. Forslag om markedsføring af øens kvaliteter for børnefamilier,
bl.a. over for ejendomsmæglere, for at få tilflytning af unge familier. Børnepasning på øen blev nævnt som en udfordring i den anledning, ligesom
bustider og -ruter, der ikke helt passer med skoletiderne. Færgeforbindelsen
er fortsat kritisk for livskvaliteten på øen.
Det blev anset for vigtigt, at efterskolens halbyggeri bliver gennemført, og at den stilles til rådighed for venøboere. Børnehuset har allerede en
række gode tilbud, og der er ledig kapacitet – gode idéer efterlyses. Havnen
er i en god udvikling, som gør den mere attraktiv for fastboende og gæster,
og den skal fortsætte.
Der var en række kendte og nye forslag til projekter, som kunne gøre
øen mere attraktiv for både gæster og fastboende: en mobil sendemast placeret i et tårn med udsigt over hele egnen, kirkeprojektet, etablering af
skovlegeplads, primitiv lejrplads og hundeskov.
Det blev foreslået at kigge på behovet for fortsat fredning af nordøen
samt begrænsning af mosegrisene. Sommerlejrenes aktiviteter og nødvendige vedligeholdelse begrænses kraftigt af miljømyndighederne. Campingpladsen er et aktiv for øen, og det er vigtigt, at den videreføres og får udviklingsmuligheder. Træerne på øen breder sig, det begrænser trafiksikkerheden og de gode kig fra vejene til fjorden og landskabet.
Musikforeningen vil gerne holde det høje niveau, og har brug for at
finde støttemuligheder til erstatning for midlerne fra det tidligere amt.
Der blev også drøftet forhold uden for øen. Posthuset, der er flyttet til Ølbyvej, kan ikke nås med offentlig transport. Venø ligger lige så langt fra sygehuset som Thyholm. Journaler fra vagtlæger sendes ikke automatisk til
”egen læge”. Endelig blev det foreslået at anlægge en cykelsti fra Kleppen
til Struer langs kysten.
/ Arbejdsgruppen, Venø udviklingsplan — Peter Petersen (referent)

