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VENØ
Et godt sted at bo

Et godt sted at arbejde



I aften….
Fokus på 

erhvervsudvikling



Flere og bedre 
arbejdspladser på Venø?

Hvor skal nye arbejdspladser komme fra?

Hvad skal der til for at skabe flere arbejdspladser på Venø?

Hvordan skaber vi en bedre forretning og indtjening for de erhverv, 
der allerede er på Venø?



Flere og bedre arbejdspladser 
på Venø?

4 Grupper – 2 Temaer

1. Erhverv og produktudvikling

2. Turisme



I grupper

Status (Hvad har vi idag?)

Vision (Hvad vil vi?)
- ønsker og perspektiver

Potentiale (Hvad kan vi?)
- ressourcer, kompetencer

Barrierer (Hvad forhindrer os?)

Udfordringer (Hvad skal der til?)
- uddannelse, ny viden, netværk…..
- behov/Venø generelt
- behov/individuelle



1. Erhverv og produktudvikling
- bosætning og service

Status
Vision
Potentiale 
Barrierer 
Udfordringer

Stikord
 Hvilke jobs og erhverv vil det være muligt at etablere på Venø?
 Udvikling af specielle Venøprodukter?
 Aktivt landbrug og fiskeri og i en tid, hvor udviklingen går mod større enheder?
 Hvad kan gøre det lettere for eksisterende erhverv at drive forretning på Venø?
 Hvad skal der til for at tiltrække fastboere i den erhvervsdygtige alder? 
 Hvilke faciliteter skal der til for at tiltrække nye øboere i den erhvervsdygtige 

alder? Boligmuligheder?
 Hvilke krav og forudsætninger er der til færgedriften, 

hvis befolkningstallet skal øges?
 Hjemmearbejdspladser – hvem og hvordan?
 Kan Venø markedsføre sig på utraditionel vis overfor nye?



2. Turisme

Status

Vision

Potentiale 

Barrierer 

Udfordringer

Stikord

 På hvilke områder kan turismen øges uden at ødelægge Venøs 
herlighedsværdi?

 Kan man udvikle specielle former for turisme; temabaserede, 
bestemte målgrupper?

 Hvilke årlige tilbagevendende begivenheder skal Venø stå for?
(vikingeboplads, musik, kultur, havkajak, livsværdi…)?

 Kan Venø udvikle turisme ud over sommerperioden?

 Kan Venø markedsføre sig på utraditionel vis overfor turister?



Når vi mødes igen….. 



Hvad sker der nu?



Tak for i aften!


