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Bestyrelsens beretning for 2019 

2019 blev et godt år for Venøsund Færgelaug. 

 Sejladser og aktiviteter 

28. marts: Kunst og Sundhed: Performance af Kunstpartiet fra Odinteatret på 

færgen i Struer Havn.  

3. april: Oddesund, Præsentation af ”blå Biomasse” for hollandske fiskeopkøbere. 

21. april: Åben Ø ture fra Venø Havn (4) 

23. april – 8. maj: På bedding i Agger. (Årlig kølhaling) 

9. maj: Konfirmandsejlads, Struer – Venø - Struer   

23. maj: Odd Fellow, Struer – Oddesund – Struer 

26. maj: Familietur 

27. juni: Sejlads med havnechefer 

29. juni: skonnerten Marilyn Annes 100-års jubilæum, små sejlture fra Struer 

Træskibshavn. 

6.-7. juli: H-båds DM v/start- og mål ved Struer. 

9. – 16. – 23. – 30. juli og 3. august: medlemskampagne og kulturformidling i 

samarbejde med Oddesund Beboerforening og Humlum Kro og Regelbau 411. 

Sejlrute: Venø – Struer – Oddesund – Venø – Struer – Venø. 

16. august: familietur i Venøsund. 

18. august: Askespredning 

24. august: ”Struer Tracks” Struer – Oddesund – Struer. Kunsttur med Østers og 

”bobler” fra Venø Fishfarm, fortælling af Kristian Borbjerggaard. Beskrivelse af 

Struer Tracks af Jacob Kreutzfeld. Fremvisning af ny udstilling og præsentation af 

Regelbau 411. v/ Mikkel Elming. 

24. August: Firmaudflugt. 

31. august: Struer Tracks. 

21. september: Medlemstur til Handbjerg Marina. 
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28.-29. september: Venø Naturdage afg. Kl 11. og 13 begge dage. 

 

Vedligehold og Sikkerhed 

Vi har en fast plan for vedligehold.  

Vi er som aftalt forpligtet til at vores lille færge skal kunne indsættes ved kortere 

driftsstop på Venø Færgefart. 

Vi skal sørge for at alt er i orden så Søfartsstyrelsen kan godkende Venøsund. Både 

til foreningssejladser og færgeoverfarten mellem Venø og Kleppen. 

Det gælder Sikkerhed, med redningsudstyr, -flåder og radio, brandsluknings 

udstyr, træning m.m. 

I år har vi fået udskiftet vores skabe til redningsveste og slukningsudstyr. 

 

Samarbejde 

Vi deltager i et netværk af lokale foreninger, museer og kommunen omkring 

bevarelse og udvikling af den maritime kulturarv.  

Vi udvikler og tilpasser vore aktiviteter som støtte hertil. 

Vi deltager i de faste begivenheder på Venø såvel som i de øvrige havne.  

Aktiviteter som Havnens dag, Åben Ø arrangementer. Formidling af færgehistorie, 

Ø – historie m.m. 

Sejladser til anløbsbro ved Humlum Campingplads samt anløbskaj i Tambohus. 

 

Projekter 

Vi støtter arbejdet med at restaurere og bevare den gamle kørelade, tjærested og 

den oprindelige rofærgehavn i Oddesund. Vi ser også frem til udviklingen af Venø 

Havn. 

 


