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Grøn Vækst pulje
Kære Claus
I slutningen af juni mailede du mig Grøn Vækst dokumentationen i dens daværende udformning, og VenøBoen har nu læst materialet.
Nedenfor er et lille bidrag til programindhold, hvis der er mulighed for at få indarbejdet
idéerne i programmets temaer. De knytter sig alle til Venø udviklingsplan 2010-2012.
VenøBoen foreslår, at programmet skal åbne mulighed for:
1. at støtte turisterhvervets udvikling
For Venø betyder det:
a) projekteringsstøtte og medfinansiering af Venø tårnet, fugle- og udsigtstårn
placeret på Venøborg (forprojektmidler er bevilget af Landdistriktspuljen)
samt formidling i forbindelse med tårnet
b) støtte til etablering af stiforbindelser på Venø
c) bookingsystemer for overnattende gæster (mindre system er tidligere afprøvet med bistand fra Struer Turistforening)
d) at støtte regional eller tværregional udvikling og etablering af informationsstandere til formidling af turistinformation (oplevelser)
e) eventuelt samarbejde med de 27 danske småøer og/eller Limfjordskommunerne
Venø forventer inden for den kommende treårs periode at kunne tilbyde tre væsentlige turistattraktioner: Venø tårnet, nyrenoveret Venø Kirke (Ny Carlsbergfondet) og Venøsund Færgen (Venøsund Færgelaug).

2. at støtte udviklingen af regional distribution af lokale fødevarer
For Venø betyder det:
a) adgang til fælles distributionssystem fra producent til forbruger, detailforretninger/kæder (eventuelt forsøgsordning)
3. at støtte projektering og etablering af kollektiv energiforsyning
For Venø betyder det:
a) at støtte igangværende initiativer fra Energigruppen på Venø og NOE i etablering af kollektiv solcelleanlæg til el-produktion
4. at støtte udarbejdelsen af naturplaner for sammenhængende landskabsområder
og formidling af naturværdier
For Venø betyder det:
a) at medvirke til dækning af omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af
naturplan herunder gennemførelse af biologiske, ornitologiske og skovtekniske analyser

Som du muligvis er bekendt med fra Jørgen Jensen, så arbejder nogle venøboere med
etablering af en ø-pedelordning. Jeg er usikker på Grøn Vækst programmets muligheder
i denne forbindelse.
Lige nu ser VenøBoen initiativet gennemført gennem etablering af en erhvervsdrivende
fond, der i selskabsform og på kommerciel basis skal udføre serviceopgaver på Venø.
VenøBoen ser gerne, at Grøn Vækst programmet stimulerer et sådant initiativ.
Har du spørgsmål så kontakt mig endelig.
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