
 

Mødereferat 

 

VenøBoen 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

 

 

Dato 2018-06-27 kl. 19:10 – 21:00 

 

Sted Riisvej 14, Venø 

 

Deltagere Inge Dehnfeld Mortensen (IDM) 

Søren Lang Hindkjær (SLH) 

Irma Bjerre-Pedersen (IBP) 

K.C. Olsen (KCO) 

Kristian Olesen (KO) 

Erling Roseth (ER), mødeleder 

Jan Bendix (Bx), referent 

 

 

Dagsorden 
1. Siden sidst 

2. Venø - i fortsat udvikling  

3. Evalueringsmøde - opsamling 

4. Efterårets Venødage 

5. www.venoe.dk 

6. Ø-sammenslutningens bosætningsprojekt 

7. Evt.  

 

 

Siden sidst IDM har fået henvendelse om evalueringsmøde om Venøda-

gene. Alle direkte aktører var blevet inviteret, men ikke øv-

rige frivillige. For fremtiden tydeliggøres, at alle naturligvis 

er velkomne til at deltage i evalueringsmøderne.  

 

 

Venø – i fortsat udvikling Bx orienterede om udkast til Venø – i fortsat udvikling. Op-

læg fremsendt fra rådgivere. Når endelig rapport foreligger 

drøftes indhold med Realdania med henblik på Realdanias 

forestillinger om næste fase i virkeliggørelsen af de foreslå-

ede aktiviteter (Bx).  

 

 

 



 

VenøBoen inviterer til beboermøde den 5. september - endvi-

dere med deltagelse af foreningsrepræsentanter og øvrige in-

teressenter, der har medvirket til finansiering af forprojektet.  

 

IBP undersøger mulighederne for gennemførelse på Venø 

Efterskole.  

 

Beboermødets indhold drøftes på det kommende bestyrelses-

møde (IDM).  

 

 

Evalueringsmøde Påskens Venødage er evalueret og dokumenteret i notat fra 

IDM. Bestyrelsen besluttede at følge mødets forslag til tema-

tisering af Venødagene således: 

 

− Påskedage: Kultur og generelt om ø-liv 

− Junidage: Aktivitet  

− Efterårsdage: Natur 

 

 

Efterårets Venødage Bestyrelsen besluttede efter aftale med Venø Efterskole, at 

dagene i efteråret afvikles den 28., 29. og 30. september. Be-

styrelsen fremsender opfordring til Venøs foreninger om ak-

tiv medvirken i elementer af Venødagene (Bx). 

 

Der søges planlagt gennemførelse af musikarrangement den 

28. september om aftenen. Kontakt tages til Flemming Dam-

gaard, Christian Dehnfeld Mortensen og Grethe Munk-An-

dersen med henblik på forankring af opgaven (IDM).  

 

Temaet: Natur koordineres af KCO, KO og ER (ornitologisk 

indspil).  

 

Bestyrelsen henvender sig formelt til Venø Havn om Havne-

husets aktiviteter under Venødagene og generelt om støtte til 

Havnehus-aktiviteter i øvrigt (Bx).  

 

Bestyrelsen drøftede forskellige metoder til betaling for akti-

viteterne. Idéudvikling nødvendig (alle).  

 

 

 

 

 



 

www.venoe.dk Om muligt ønsker bestyrelsen, at hjemmesiden www.visit-

venoe.dk linkes til www.venoe.dk. Kontakt tages til Chri-

stian Dehnfeld Mortensen og Venø Bussen med henblik på at 

etablere en løsning på området (SLH). 

 

 

Bosætningsprojekt Ø-sammenslutningens bosætningsprojekt omtales i 

VenøPosten, og venøboere opfordres til at tilkendegive inte-

resse for medvirken i projektets virkeliggørelse (Bx).  

 

 

Eventuelt Ø-sammenslutningen og LAG Småøerne har tilbudt beboer-

mødeaktiviteter. Eventuelt inviteres de til medvirken i bebo-

ermødet den 5. september eller i løbet af vinterhalvåret.  

 

Peter Kjeldbjerg, Lydens By, har tilbudt at præsentere Struer 

Kommunes projekt Lydens By for venøboerne ved beboer-

møde. Forslag til dato fastlægges på kommende bestyrelses-

møde (IDM).  

 

Næste møde er aftalt til den 7. august kl. 19:10 hos KCO på 

Strømmen 12, Venø.  
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