
Møde i Venøboens bestyrelse d.11.12.19. 
 

1. Referat fra sidst. Opfølgning. Søren har endnu ikke hørt fra kommunen ift. den skrivelse vi 

har indsendt som reaktion på kommunens planer om at udstykke sommerhusgrunde bag ved 

Tangvej. Linda har hørt fra Sidsel Munkebo at brevet er modtaget. Jan Bendix har siden 

gjort opmærksom på at byrådet har kommuneplan og klimatilpasningsplan på dagsordenen 

d.17.januar. Vi må holde os orienteret og behandle begge planer på et kommende møde. 

Søren arbejder på en liste over sommerhuse, der er ledige og derfor er mulige 

udlejningsejendomme. Peter indkalder til møde i bosætningsgruppen d. 7.januar. Allan 

arbejder på at finde ud af om det kunne være en god ide at alliere sig et udlejningsbureau.  

2. Information om diverse møder og mails m.m. Der er en spændende dag i Skive d. 23. 

januar, hvor Skive kommune arrangerer en Landdistriktskonference. Den handler om ”De 

nye hjem på landet.” og der er fokus på både arkitektur, boformer og hvad der gør et 

lokalsamfund attraktiv. Dagen består af samtaler imellem facilitatorer og forskellige 

mennesker, der har aktuelle bud på disse emner. Flere fra bestyrelsen har været til møde 

med bestyrelsen for Havnebåndet, og der er ideer og planer på bordet. Søren har været til 

møde med ”Gode ben”, og årets løb er ved at blive planlagt. Linda har været til 

kommunekonference, det er allerede refereret i Venøposten. Venøboen har sagt ja til at 

deltage på den store feriemesse i Herning: ”Ferie for alle” – vi deltager sammen med de 

øvrige danske småøer i 2021. 

3. Berits oplæg vedr. koordinering af diverse foreninger på øen. På baggrund af afholdt 

møde, samt de reaktioner der siden er indkommet vedr. dette emne, vurderes det at det først 

og fremmest handler om at kommunikere bedre og samarbejde mere, og at der ikke er brug 

for stive og formelle strukturer, der føles som besværlige og begrænsende. Der er mange 

udvalg og foreninger, og de har hver især deres egne opgaver, betingelser, økonomi og 

lovgrundlag. Det er ikke muligt at forenkle.  Men det ville være godt for Venø, hvis vi havde 

mulighed for en let og hurtig kommunikation, så vi bedre kunne følge med i hinandens 

arbejde, og så vi kunne være opmærksomme på hvor vi arbejder på det samme. Venøboen 

vil indkalde bestyrelserne for de forskellige foreninger og udvalg til et møde først i februar, 

hvor vi kan udveksle ideer til hvordan vi gør det. Hvordan gør vi det nemmere at følge med i 

hvad der arbejdes på rundt omkring? Hvordan etablerer vi en god, nem og sikker 

kommunikation. Og hvordan kommer vi til at forstå at vi alle er en del af en helhed. 

4. Boliger (forening?) på Venø, hvad gør vi? Peter Petersen vil indkalde til møde i gruppen, 

hvor der nu skal konkretiseres nogle opgaver og laves noget benarbejde. Det er måske i 

første omgang ift. udlejning af sommerhuse, der står tomme, til folk, der vil ”afprøve livet 

på øen”.  Der er meget der skal afklares, blandt andet hvordan vi organiserer det. Venøboen 

vil også indkalde til møde om tanker, ønsker og ideer ift. etablering  af seniorboliger på 

Venø. Det skulle også gerne udmunde i et konkret projekt. 



5. LAB, havnen og udvikling. Venø er en del af en helhed, der omfatter alle de havne, der er i 

området. Det er meningen at koordinere hvad der sker, og hvad der er, i hver havn, så det 

bliver indbydende at sejle rundt og opleve noget forskelligt, og altså blive i området.  

6. Gratis færge og Åben Ø i 2020/21. Hvad gør vi fremover. I 2020 er der gratis færge i 

påsken fra palmesøndag d.5.april til og med påskedag mandag d. 12.april. 

Desuden er der gratis færge i pinsen d. 30.og 31.maj og 1. juni. Og der er gratis færge til 

naturdagene den sidste weekend i september, som er d. 26. og 27.september. 

Vi talte meget om at gøre det anderledes og korte de gratis færgedage af med de fire første 

dage i påsken, for der er flest, der besøger øen i helligdagene, og gratis færge gør ikke den 

store forskel de første dage. Programmet kan sagtens vare i 10 dage alligevel, men vi vil 

lade det være op til de enkelte arrangører af påskeaktiviteter at vurdere hvornår de vil starte 

og hvor mange dage de vil bruge. Kristian Olesen taler med Søren Adsersen at lave om på 

dette. 

De dage vi ikke bruger i påsken kunne eventuelt bruges i f.eks. efterårsferien. Så kunne man 

komme og opleve øen i ro og efterårsrusk. Vi talte en del om de mange biler, der kommer 

herover, når der er gratis færge. Og vi talte om muligheden for at etablere transport fra 

færgen og rundt på øen, så bilerne ikke behøvedes at køre rundt på øen, og f.eks. gør det 

usikkert for børn. Og det var på tale at gøre det gratis, men kun for gående og cyklister. 

Disse tanker er kun på ideplan, og slet ikke konkrete. 

7. Årshjul og planlægning af kommende møder. Der er strandrensning d. 29. marts. Berit 

kontakter kommunen for at afklare om de planlægger en strandrensning og hvornår? Og om 

hvordan vi kommer af med det indsamlede affald. Desuden aftaler vi at Berit, Linda og 

Søren er behjælpelige med juletræsfesten. Og vi aftaler at indkalde til møder om henholdsvis 

organiseringen på Venø og Seniorboliger på Venø. Dette sker i starten af februar. 

8. Evt. Venøappen er endnu ikke lukket, og Allan har haft kontakt med dem, der skal lukke 

den, men har ikke fåret svar. 

 

 

Ref. Berit. 

 

 

 

 


