VENØBOEN BESTYRELSESMØDE
19.03.2015 hos Nina
Til stede: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Irma Bjerre, Anja Villadsen, Anders Gjern, Nina
Nilson (ref.). Overfartsleder Søren Adsersen (Pkt. 1). Afbud fra: Jesper Olesen.
Dagsorden:
1. Færgemidler (møde med Søren Adsersen)
2. Siden sidst
3. Strandrensning
4. Nyt fra festgruppen
5. Natura 2000
6. Evt.

1. Færgemidler: Søren A. Orienterede om de nye muligheder for nedsættelse af
færgetakster for godstransport til og fra Venø. Fra 1. juni 2015, vil der blive tildelt et
tilskud til Struer kommune, som skal anvendes til dette formål. Beløbet gives herefter
som et årligt tilskud til kommunen. Kommunen skal redegøre for anvendelsen af de
tildelte midler overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi havde en debat omkring de
mulige prisnedsættelser. Søren vil efterfølgende sende et forslag til VenøBoens
bestyrelse. Den endelige takstnedsættelse vil blive besluttet af Struer Trafik og Miljø
Udvalg og Struer byråd. Det nye tilskud er en del af Aftale om en Vækstpakke fra juni
2014 mellem et stort flertal af Folketingets partier. Hensigten er at støtte
erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Et lovforslag (L 159) er fremsat og 1. behandlet i
Folketinget. Det forventes vedtaget i slutningen af april.
Bestyrelsen foreslog, at der arrangeres et møde mellem Færgefarten og Venøboerne. Det
er tre år siden sidst. Men stor tilfredshed med færgefarten og de ansatte, så intet akut
behov. Der blev spurgt til arbejdet med molen. Molen er begyndt at vælte kraftigt mod
nord. Molehovedet er støbt i beton og står på træpæle (faskiner). Der er allerede fisket to
pæle op, som kommer fra molens fundament. Molen skal derfor fjernes, og der skal
etableres ny spunsvæg. Struer kommune har bevilget 500.000 kr., og arbejdet
igangsættes, når myndighederne har godkendt projektet.
2. Siden sidst: Intet at bemærke. Referat fra sidste møde godkendtes.
.
3. Strandrensning: Lørdag den 28. marts kl. 13-ca. 15 med start og slut ved Havnehuset.
Efterskolen deltager med ca. 45 elever, og skolen leverer kage til alle medvirkende. 2025 øboere forventes at deltage. Bestyrelsen har delt planlægningsopgaverne mellem sig.
4. Nyt fra Festgruppen. Jesper ikke til stede, men havde meddelt, at telte var bestilt til
Pinsefesten. Gruppen holder møde i slutningen af marts. Jesper orienterer herom ved
næste VenøBoen bestyrelsesmøde.
5. Natura 2000: Høringssvaret oversendtes af Jan Bendix og Aase i god tid inden fristens
udløb.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 13. april kl. 19.30 hos Søren.
Venø, den 28-03-2015

