
Referat af bestyrelsesmøde d. 26.juni 2019. 
 

1. Struers kommuneplan – opfølgning på beboerforeningsmødet i Humlum. Hvad er næste 

skridt? Hvordan melder vi vores interesser ind nu – inden kommunen begynder at skrive. 

Vi diskuterede hvilke konkrete problematikker vi gerne vil have med på bordet. Med udgangspunkt i 

at vi gerne vil være et helårssamfund med en god aldersfordeling blev følgende nævnt:  

Flexboligordningen er et problem, idet huse bliver solgt som helårshuse, og brugt som 

sommerhuse. Det kunne overvejes at oprette leje/prøveboliger, så man kan prøve at bo her inden 

der købes hus. Skal vi arbejde videre med ideen om et ”olde-kolle” og ideen med et boligområde 

omkring Børnehuset? Vi skal huske at satse på det Venø ellers kan – med naturen, fjorden, 

fællesskaberne og de mange aktiviteter. Søren laver et papir. 

 

2. Lejeboliger på Venø – møde med Klaus Nyby og/eller boligforeningen. 

Blandt andet med udgangspunkt i ideen med et boligområde omkring Børnehuset – men også 

generelt om lejeboliger. Ideen er at inddrage bosætningskonsulenterne. Der er i Struer kommune 

Sidsel Munkebo, og i SaDS Anja Beck Knudsen. Linda bringer disse to i kontakt med hinanden. 

 

3. Hvilke initiativer tager Venøboen for at følge op på mødet om organiseringen på Venø og 

Peter Petersens mødereferat? Hvem har bolden og hvad er planen? 

Spørgsmålet er sendt i høring. Der mangler svar, som Søren rykker for. Venøboen samler svarene 

og kommer med udspil til det videre forløb. 

 

4. Evaluering af ”Aktive dage” i Pinsen. 

Det foreslås at flytte arrangementet til en senere weekend, da efterskolen bedre kan stille med 

deltagere, mange er hjemme i Pinsen. Løbeklubben ”Gode ben” kan eventuelt komme gratis over.  

Der samles op på dette med Søren Adsersen efter ferien. 

 

5. Udarbejdelse af program for naturdagene i september. 

VenøPosten skal have punkter til programmet senest d.15august.  Søren sender mail ud om hvem 

der har et bidrag til naturdagene. 

 



6. Ryan Jensen vil gerne lave permanente huller til flagning rundt om på øen. 

Det vil koste ca. 200 kr. for indkøb af nogle plastrør, som flagene kan stå i, Ryan vil selv forestå 

arbejdet. 

Vedtaget af en enig bestyrelse. 

 

7. ”Svøm til Humlum” 

Humlum Camping har forespurgt om Venø om Venø kan bidrage til arrangementet om at svømme 

fra Venø havn til Humlum d. 27. juli. Den gamle færge, kajakroerne, flagning og evt. gode tilbud i 

havnecafeen kunne være ideer. Dette gives vider til Carsten, Bjarne og kajakroerklubben. Humlum 

Camping: Rikke 27830091. 

8. Campingpladsen – evt. henvendelse til campingpladsens bestyrelse om afbrænding på bål.  

Der gøres opmærksom på at der f.eks. kan ske noget med EU tilskuddet ved afbrændinger ag 

ulovligt materiale. 

Der tages kontakt til campingpladsens bestyrelse for at tage en snak om disse ting.  

 

9. Campingpladsen – evt. henvendelse vedr. campingpladsens tanker om videreudvikling. 

Det tages evt. kontakt til campingpladsens bestyrelse vedr. dette. Vel vidende at der kan være 

meget, der bare er som det er. 

 

10. Interview med Lise Mortensen fra færgesekretariatet. 

Færgesekretariatet er et fire år gammelt sekretariat, der samler alle danske ø-færger i et praktisk 

fællesskab. Det kan være fælles indkøb af diesel, sikkerhed og andre ting. En fælles reservefærge- 

hvor alle færgelejer er ens og så videre. Lise, der er journalist, vil interviewe Søren Adsersen, 

Jacob Bisgaard fra kommunen og en fra Venøboen. Berit deltager fra Venøboen. 

 

11. Venø som case i et Ph.d.projekt. 

Vi er interesserede. Se nærmere i mail fra 5.juni. 

 

12. Nye Venøboere. 



De fleste har nu fået en velkomsthilsen. Vi følger løbende op. 

13. Indlæg til Venøposten. 

Berit laver et indlæg til VenøPosten om det vi aktuelt arbejder med, og ønsker alle god sommer. 

Der laves også en invitation til en aften med viser og fællessang i havnecafeen. 

 

14. EVT. 

Næste møde er d. 7. august – hos Allan. 

 


