
 

Mødereferat 

 

VenøBoen 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Dato 2018-10-25 kl. 19:30 

 

Sted Venø Efterskole, spisesalen 

 

Der var ca. 40 deltagere  

 

Dagsorden 1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg til revisor 

8. Eventuelt 

 

 

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Knud Overgaard, som general-

forsamlingen godkendte.  

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i 

henhold til vedtægterne.  

 

 

Formandens beregning Formanden, Inge Dehnfeld Mortensen aflagde mundtlig be-

retning. Den skriftlige beretning er vedhæftet som bilag 1.  

 

Peter Petersen spurgte til koordinering af udviklingsopgaver i 

projektet: Venø – fortsat i udvikling. Bestyrelsen oplyste, at 

”havnebåndet” bearbejdes af bestyrelsen for Venø Havn med 

Anders Vandsø Pedersen som tovholder.  

 

Bestyrelsen efterlyste tovholder på ”naturbåndet”. Rammen 

for ”naturbåndet” falder først endelig på plads, når der er en 

afklaring vedr. naturpark-forslaget.  

 

Beretningen godkendtes.  

 

 



 

Fremlæggelse af  

regnskab 

Søren Lang Hindkjær fremlagde revisionsgodkendt og ved-

lagte regnskab, som generalforsamlingen godkendte.  

 

 

Indkomne forslag Jan Bendix havde fremsendt forslag om et koordinerende or-

gan til varetagelse af øens udviklingsopgaver. Forslaget er 

vedlagt som bilag 2.  

 

Generalforsamlingen drøftede forslaget og besluttede dets 

principielle indhold, hvorefter bestyrelsen opfordres til aktivt 

at arbejde for etablering af et koordinerende organ og at 

fremlægge resultatet af arbejdet på VenøBoens generalfor-

samling i 2019.  

 

 

Fastsættelse af  

kontingent 

Bestyrelsen indstillede fastholdelse af det nuværende kontin-

gent, hvilket generalforsamlingen godkendte.  

 

 

Valg til bestyrelsen Generalforsamlingen genvalgte Kristian Olesen og nyvalgte 

Linda Tang Sørensen, Strømmen 5, og Allan Bach (feriebo-

ligejer), Lønningen 7.  

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere 

sig med endnu et bestyrelsesmedlem.  

 

Generalforsamlingen valgte Inge Dehnfeld Mortensen som 1. 

suppleant og Jan Bendix som 2. suppleant.  

 

 

Valg af revisor Generalforsamlingen genvalgte Ryan Jensen som revisor.  

 

 

Eventuelt Følgende blev drøftet:  

 

Generalforsamlingen anerkendte VenøBoens tematisering af 

Venødagene. Grethe Munk Andersen opfordrede bestyrelsen 

til at fastlægge datoer for 2019 og indarbejde dem i kalende-

ren af hensyn til Venøs foreningers programlægning. 

 

Ryan Jensen og Knud Overgaard opfordrede til, at den kom-

munale græsslåning af vejkanter tidligerelægges af hensyn til 

trafiksikkerheden.  

 

Bjarne Tingkær Sørensen orienterede om Venøsund Færge-

laugs planer for ”færgeruter” i 2019.  

 



 

Søren Baggesen takkede på vegne af generalforsamlingsdel-

tagerne bestyrelsen for dens store og nyttige arbejde.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45. 

 

 

 Referent Jan Bendix 

 

Dirigent Knud Overgaard 

 


