
 

Referat  

Bestyrelsesmøde VenøBoen, Onsdag 24.01.2018 kl. 19.10 hos Kristian 

Deltagere: Inge, Irma, Søren, K.C., Kristian, Erling, Nina (ref.) 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

 

2. opstart på Brainstorm til påskedagene 

 

3. Bog-skur 

 

4. “nomineringer” til deltagelse i diverse foreninger (som bygningsforbedringsudvalget) 

og svartider på tilbagemeldinger. 

 

5. Forprojektet: Venø i fortsat udvikling 

 

6. Da dette projekt er VenøBoens ansvar er det vigtigt, at bestyrelsen føler sig som 

styregruppe for projektet og engagerer sig, når de kommende borgermøder afvikles. 

Udfordringen er at skaffe engagement på tværs af øens foreninger, mellem venøboerne 

og sikre, at VenøBoen tager lederskab til opgavens gennemførelse. 

 

7. Indlæg til VenøPosten – deadline den 24. januar 

 

8. VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. VenøBoens bestyrelse kan 

selv bidrage med indlæg, men i lige så høj grad opfordre andre øboere til at bidrage, når 

der er nyheder eller forhold, som ønskes til debat blandt øboere. 

 

9. Møde med Jakob Bisgaard, Struer Kommune 

 

10. I løbet af januar forventer jeg at have kontakterne og aftaler med eksterne rådgivere 

og godkendelse fra Realdania af rådgivernes opgaver og projektplanen. Det vil derfor 

være en god idé at etablere et møde med Jakob Bisgaard i slutningen af januar, hvis 

kalenderne gør det muligt. Jeg er selvfølgelig klar til at deltage i et sådant møde. 

Bestyrelsen skal vælge person, der deltager fast i den årlige møderække med Struer 

Kommune. Til det kommende møde er følgende emner aktuelle: aktivitetsbane – 



finansiering/fondsansøgninger 

 

• Venø i fortsat udvikling – status for projektet 

 

• planloven – kystdirektoratet – Knuds hus 

 

• Venø Færgefart – gratisperioder mv. 

 

• Venø og Lydens By 

 

11 Kunstpartiet har tilbudt en gratis forestilling d. 27/1-18. Menighedsrådet vil gerne 

give et glas vin og en snack, Bjarne Tingkær spørger om VenøBoen vil bakke op om 

dette arrangement, og jeg har på VenøBoens vegne sagt ja, og så kan vi snakke om 

hvordan vi bidrager. 

 

12. Bjarne Tingkjær har foreslået et “sammenskudsgilde/middag” for Kunstpartiet og de 

norske piger som tak for forestillinger og deres bidrag til at gøre opmærksom på Venø.. 

 

 

Referat  

 

1. Siden sidst 

Nye beboere fået velkomsthilsen. Mangler Sønderskovvej 31. 

Sekretariatet for Sammenslutningen af Danske Småøer besøger Venø onsdag-torsdag 

2.-3. maj 2018 (Irma).  

 

2. Opstart på Brainstorm til påskedagene 

Irma kontakter de erhvervsaktører på øen, der var med sidst. Til programmet, der i 

lighed med sidste år, sættes og trykkes af Jan Bendix/Bettina Kjær, skal oplyses dage, 

der holdes åbent og tidspunkter for omvisning m.m. Programmet udleveres på færgen i 

stedet for billet. Irma forsøger at få kontakt til den nye bestyrer af Havnecaféen.  

Vi skal i øvrigt tænke mere på aktiviteter og oplevelser til børnene. 

Forslag om loppemarked (Nina).  

 

3. Bog-skur 

Mangler du læsestof? Hent en bog til låns, medbring eventuelt én af dine egne, du ikke 

vil læse mere i? Idéen breder sig til flere lande, også Danmark, men England og Norge 

de første. Erlings forslag til en start var at bygge et vandtæt lille skur, måske placeret i 



nærheden af Havnecaféen. Han undersøger andre muligheder. 

 

4. Nomineringer - svartider 

Foranlediget af flere sager, der angiveligt ikke kunne ventes med svar på til efter et 

bestyrelsesmøde, blev bestyrelsens medlemmer pr. mail opfordret til at tage stilling. 

Dette princip forsøges fremover begrænset, hvis nødvendigt da med svarfrist angivet, og 

meddelelse om høringens resultat inden afsendelse til den forening, udvalg, kommune, 

som havde kontaktet VenøBoens bestyrelse. 

 

5. Forprojektet: Venø i fortsat udvikling. 

6. Bestyrelsens ansvar for projektet 

Faste punkter på fremtidige bestyrelsesmøder. Der er mange bolde i luften, de 

interagerer på en række områder. Udover forprojektet arbejder "Legepladsgruppen" 

videre og har indsendt ansøgning til Trygfonden. Geopark Vestjylland har fået to år til at 

konkretisere nogle problemstillinger over for UNESCO, før eventuel godkendelse. 

Bestyrelsen indskærpedes sit ansvar angående forprojektet.  

 

7. og 8. VenøPosten 

Deadline for februar-udgaven d.d. (24.01.). Inge skrevet indlæg med opfordring til alle 

på øen om at komme med forslag til aktiviteter i Åben Ø perioden (25.03.-02.04.2018). 

Endvidere opfordres vi alle til at være aktive med at bidrage med indlæg til VenøPosten, 

som er et meget vigtigt medie i udbredelse af alt, hvad der er sket og skal ske på øen.  

 

9. og 10. Møde med Struer Kommune 

VenøBoen har i en årrække haft et godt samarbejde med nu afgåede teknisk direktør, 

Jørgen Jensen. Ny direktør i Teknisk Forvaltning er Jakob Bisgaard. Et møde forsøges 

etableret snarest - ultimo januar/primo februar. Inge deltager fra bestyrelsens side, Jan 

Bendix også klar til at deltage. 

 

11. Kunstpartiet - forestilling 

VenøBoen bakker op om arrangementet og bidrager med beskedent bidrag. 

 

12. Kunstpartiet - sammenskudsgilde 

Der var megen omtale og interesse for det, da Kunstpartiet og norske-svenske 

optrædende akrobater/musikere i sommer gæstede Venø. Bjarne holder kontakten til 

kunstnerne og foreslår en sammenskudsgilde/middag næste gang, de kommer til øen. 

VenøBoen positiv for medvirken. 

 



Næste møde: Onsdag den 21.02.2018 kl. 19.10 hos Nina. 

Øvrige møder: Torsd. den 22.03.2018 hos Inge. Onsdag den 18.04.2018 hos Erling. 

 

 

 

 

 

 


