
Bestyrelsesmøde i Venøboen D.22.maj 2019! 

 

1. Siden sidst.  En kort gennemgang. 

2. Mødet på efterskolen (21. maj) om en fælles paraplyorganisering for øens foreninger. 

Mange af Venøs foreningsbestyrelser var repræsenteret ved mødet. Henrik Brosbøll fortalte 

om organiseringen i, og erfaringerne fra, Bjergby-Herrup, hvor de har samlet 

borgerforeningerne i en, og organiseret alle andre foreninger under denne. Økonomien i de 

enkelte foreninger køre via Borgerforeningen. Der kom mange spørgsmål, og en livlig 

diskussion udfoldede sig. Det blev besluttet at Venøboen i første omgang beder om en 

tilbagemelding fra dem, der deltog i mødet. Derefter er det planen at der skal nedsættes et 

udvalg under Venøboen, der kan udarbejde et forslag til organiseringen på Venø og sende 

det i høring. 

3. Aktive dage på Venø i pinsen, vores rolle. Punktet er et udtryk for at vi som en ret ny 

bestyrelse ville være sikre på at vi havde gjort hvad vi skulle. Søren fortæller at han har 

klaret opgaverne, der bestod i at aftalerne om færgen var på plads, og at der blev samlet og 

trykt en pjece. 

4. Fortsat  udarbejde ”drejebøger” ang. aktiviteter på øen og Venøboens mange opgaver. 

Erling arbejder med at få et overblik over opgaverne og aktiviteterne, der finder sted i løbet 

af året. Berit arbejder i første omgang med ”drejebøger” til strandrensning og til besøg fra 

f.eks. SaDS og Ø-laget.  

5. Opfølgning på mødet med Jacob Bisgaard; Input til kommuneplan vedr. 

boligområder; Flere lejeboliger på Venø; Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der 

arbejder videre med dette emne. Erling deltager i en workshop i kommunen d. 28.maj om 

dette emne. Desuden tager Erling kontakt til Peter Petersen om at danne et udvalg under 

Venøboen, der arbejder med dette emne. 

6. Legeplads i Præsteskoven – nyt i sagen. Erling orienterer om at dette nu overleveres til 

Gymnastikforeningen. 

7. Evaluering af påskens Venø-dage. 7667 gæster var her. Især i selve påsken var der mange 

besøgende. Generelt var det en succes. Søren samler erfaringer og gode ideer, som han har 

indhentet via et spørgeskema. 

8. Ø-sammenslutningens generalforsamling – deltagere fra Venø? Ingen fra Venø kan 

deltage i dette i år. Flere, også uden for bestyrelsen, er blevet spurgt. Det er ærgerligt og 

uheldigt, og vi håber det ikke kommer til at ske igen. 

9. Møde i Struer med kommunens bosætningskoordinator d. 28.maj. Info følger. Erling 

deltager. 

10. Evt. Der er tre familier, der ikke er budt velkommen endnu. Det er Laila og Aksel, 

Havstokken 8, Kim og Line Kimingen 14 og Lise og Brian (idet sydligste hus på øen.) 

Berit henter tre velkomstpakker hos Erling, og får dem afleveret. 

 

Næste møde i bestyrelsen er d. 26.juni kl. 19:10 på Riisvej 13. 

 



Ref. Berit. 

 

 

 

 


