REFERAT AF VENØBOENS GENERALFORSAMLING
den 06.10.2016 kl. 19.30 på Venø Efterskole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse samt to suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

28 medlemmer til stede.
1. Valg af dirigent:
Marianne Pedersen valgt. Konstaterede generalforsamling lovlig og rettidig indkaldt.
Hun gav ordet til formanden, Aase Askanius.
2. Formandens beretning:

Vi er 161 medlemmer, 102 bosat på Venø, 59 udenøs.

Pr. 1. januar 2016 var der 195 beboere på øen, tilbagegang på 9 i forhold til sidste år.
 Vi deltog i Feriemessen i Herning i stand med Struer Kommune.
 Venøturisme 2 afsluttes ved udgangen af måneden.
 Venøapp. hvor der er en konkurrence, bliver brugt, men ikke nok. Præmien er en nøglering.
 Vi modtog Struer Kommunes turismepris på 5.000 kr.
 Guideuddannelsen i Struer Kommune har fem deltagere fra Venø.
 Samarbejdet med Venø Færgefart meget positivt. Prisnedsættelsen i skuldersæsonerne har ikke givet flere
besøgende. Ved evalueringen senere på året vil alternative måder til forårssæsonen blive overvejet.
 Færgens nedbrud har givet en del gener, men vi er enige om i bestyrelsen, at Søren Adsersen og færgens
personale har gjort alt for at gøre det bedst mulige for brugerne.
 Generalforsamling for Sammenslutning af Danske Småøer på Venø i maj forløb meget tilfredsstillende.
Positive tilbagemeldinger fra øvrige Ø-deltagere.
 Bosat på Ø uden egen læge. Navnet på egen læge kan nu blive skrevet på Sundhedskortet. Det kræver dog,
at man søger om lægeskift og betaler 190 kr. På forhånd skal man sikre sig, at man kan beholde eller få den
læge, man ønsker.
 Bogbilen er nedlagt fra årsskiftet 2016/17. Der er klaget til Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune
samt Jørgen Jensen.
 Arrangementer:
Juletræsfest 5. juledag som altid vellykket. Ca.70 deltagere.
Strandrensning 19/3 2016 sammen med Efterskolen - en god tradition.
Rækken af fortælleraftener fortsætter. Den 2/11 vil Thorkild Brosbøl fortælle om færgedriften gennem
tiden.
 Høje kanter. I forbindelse med asfaltering før sommerferien, opstod meget høje kanter langs vejen. Efter



sommerferien har Struer kommune fyldt grus på de steder, hvor der er nyasfalteret. Mange steder på øen
er kanten stadig for høj.
Venø, natur og Fritid 2020, som indeholder en renovering af Venøborg og Firbjergsande samt opførelse af
Venøtårnet, har været til drøftelse på et møde med Struer Kommune. Det mundede ud i en fælles
ansøgning til Realdania.

Efter beretningen blev flere af emnerne diskuteret. Bestyrelsen følger op på de meldinger, deltagerne gav
udtryk for.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af Regnskab.
Kassereren Søren Hindkjær, fremlagde regnskabet. Overskud på 9.167,82 kr.
Regnskabet godkendtes.
4. Indkomne forslag. Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Fortsættes uændret, 125 kr. pr. person.
6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter.
Fire medlemmer på valg (Anders, Hanne-Marie, Nina, Irma), Irma og Nina villig til genvalg. De blev genvalgt.
Anders, Hanne-Marie ønskede ikke genvalg, og Jesper Olesen (ønskede at udtræde midt i en valgperiode på
grund af travlhed). Nyvalgte blev Inge Dehnfeldt, K.C. Olsen og Kristian Olesen.
Som suppleanter genvalgtes Jan Bendix og Lars Vangsgaard.
7. Valg af Revisor. Ryan Jensen blev valgt.
8. Eventuelt.

