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Venø – Status
Notatet indeholder udover emnerne bosætning og færgedrift en kort opfølgning på Venø
udviklingsplan samt omtale af nye initiativer.
Bosætningssituationen
I foreningsåret har VenøBoen ikke satset særligt på bosætningsinitiativer udover de, der
er omtalt i Venø udviklingsplan, og som omfatter tilflytterbeskrivelser i VenøPosten og
koordination af bosætningsindsats med Struer Kommune.
Faktuelt er der sket fraflytninger i forbindelse med jobskifte og dødsfald. Venø har fortsat et solidt kvalitetsudbud af boliger, som ikke kan afsættes. Denne situation deler vi
med Struer Kommune.
Færgedrift
Struer Kommune og VenøBoen har et godt samarbejde om færgedriften. Efter indsættelsen af nybygget færge og omlægning af færgeplan er forbindelsen af høj standard.
Enkelte venøboere har ønsker til omlægninger i færgeplanen. Disse omlægningsønsker
indgår i den løbende drøftelse med Struer Kommune om forbedringer af driften. Venø
færgeoverfart er en succeshistorie!
Venø udviklingsplan
VenøBoen har arbejdet intens på at videreføre og igangsætte initiativer inden for rammerne af Venø udviklingsplan. I det følgende listes kort de væsentligste initiativer og
status for dem.
Energi på Venø
Der er gennemført omfattende informationsarbejde i forbindelse med øboernes
valg af energiformer. Det har medført en række nyinstallationer og energiforbedrende foranstaltninger. Der arbejdes på etablering af et kollektivt solcellesystem.
Opgaven begrænses af miljømyndighedernes dispensationslyst.
Mobilmast
Telia har etableret og idriftsat mobilmast. Venøboerne afventer øvrige teleselskabers brug af masten.
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Halbyggeri
Halbyggeriet der skal tjene såvel venøboere som Venø Efterskole er fortsat i den
juridiske maskine. Der er givet tilladelse til ekspropriation, som dog vil blive
bragt for samtlige mulige klageinstanser.
Mosegrise
VenøBoen har fået afslag på ansøgning om tilladelse til udsættelse af mosegrise.
Myndighederne har foreslået andre løsningsmuligheder, som dog opfattes som
ganske urealistiske. Øen er hærget af mosegrise og i den sidste tid også af rotter.
Venø Serviceselskab
Der arbejdes på etablering af et egentlig selskab, der skal drive erhvervsservice
omfattende håndværk, gartneri, anlægsopgaver og hjemmeservice generelt.
Venøtårnet
Det er ydet støtte til foranalyse i forbindelse med et fugle- og udsigtstårn. Miljømyndighedernes dispensation i forbindelse med tårnets etablering er for tiden
den kritiske faktor.

Nye projekter
Naturplan Venø
VenøBoen har i samarbejde med Venø Borger- og Grundejerforening netop igangsat
projektet Naturplan Venø, der skal resultere i en helhedsplan for beskyttelse og benyttelse af naturen på lang sigt. Det indledende beboermøde har været velbesøgt og giver
grundlag for optimisme. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med Struer Kommune
og Naturstyrelsen.
”Venø lever”
På planlægningsstadet befinder sig et projekt, som skal markedsføre Venø som turistmål. På sigt forestiller Venø sig tre nøgleaktiviteter: Venøtårnet, Venøsund (veteranfærge) og en nyrestaureret Venø Kirke, hvor arbejdet støttes af Ny Carlsberg Fondet.
VenøBoen
Der er netop afholdt generalforsamling og foreningens aktiviteter fremgår af den vedhæftede oversigt.
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