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Bestyrelsesmøde 

 

 

Dato 2018-09-12 kl. 19:10 

 

Sted Riisvej 20, Venø 

 

Deltagere Inge Dehnfeld Mortensen (IDM) 

Søren Lang Hindkjær (SLH) 

K.C. Olsen (KCO) 

Kristian Olesen (KO) 

Erling Roseth (ER), mødeleder 

Jan Bendix (Bx), referent 

 

Afbud fra Irma Bjerre-Pedersen (IBP) 

 

 

Dagsorden Ved mødets indledning fastlagdes følgende dagsorden:  

1. Foreningsanliggender 

2. Venø – fortsat i udvikling 

3. Cykelsti 

4. Bosætning 

5. Bestyrelseskursus 

6. Naturdage 

7. Besøg af LAG Småøerne og Sammenslutningen af Dan-

ske Småøer (SaDS) 

8. Eventuelt 

 

 

Foreningsanliggender På den kommende generalforsamling den 25. oktober er KO 

og IDM på valg. Begge genopstiller. Til erstatning for Nina 

Nilson skal yderligere vælges en kandidat. IBP overvejer 

genopstilling. ER ønsker udtræden, såfremt der findes anden 

kandidat. På valg er endvidere to suppleanter. Bx genopstil-

ler.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne opsøger kandidater til drøftelse på 

det kommende bestyrelsesmøde.  

 

Marianne Pedersen opfordres til at varetage dirigenthvervet 

på generalforsamlingen (IDM).  

 



 

På forslag af KC skitseres forretningsorden, huskeliste og 

årshjul til støtte i bestyrelsesarbejdet (KCO).  

 

Velkomstbrev til tilflyttere udarbejdet. Sommerhusejere 

modtager ligeledes tilbud om første års frit medlemskab plus 

VenøPosten i elektronisk udgave (SLH/IDM).  

 

 

Venø – fortsat i udvikling Tilslutning til udarbejdede forslag om igangsættelse af priori-

teringsarbejdet.  

 

Henvendelse til Venø Havns bestyrelse om inddragelse af 

rapportens forslag vedr. havnebånd i arbejdet med Venø 

Havns udviklingsplan (Bx).  

 

Bestyrelsens forslag til det videre arbejde med naturbånd og 

forretningspotentiale drøftes med Struer Kommunes kontakt-

personer (Bx).  

 

 

Cykelsti Cykelsti på Strandbjerggaardvej. Forslag fra Kirsten Jensen 

drøftes mellem VenøBoen og Struer Kommune med henblik 

på indarbejdelse i planaktiviteter (IDM/Bx).  

 

 

Bosætning Udstykningsmuligheder på Venø drøftes med Struer Kom-

mune på kommende kontaktmøde (IDM/Bx).  

 

 

Bestyrelseskursus Ø-sammenslutningens kursustilbud vurderes af IDM med 

henblik på eventuel deltagelse. IBP forespørges (IDM).  

 

 

Naturdage Programudkast drøftet. Tilbagemelding senest den 14/9 til 

Bx (alle).  

 

Program og opslag til omdeling. Fordeling i Holstebro og an-

dre steder (IDM). Fordeling til infocenter, færge mv. (Bx).  

 

Formidling via sociale medier (SLH/IDM). Bettina Kjær sør-

ger for opslag på infotavler ved indfaldsvejene.  

 

 

Besøg Besøg af LAG Småøerne og SaDS fastlagt til den 25. og 26. 

februar 2019. Endeligt program fastlægges på bestyrelses-

møde i januar (IDM).  



 

 

Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 11. oktober 

kl. 19:10 hos Bx med bl.a. følgende dagsordenspunkter:  

 

1. Forberedelse af generalforsamling 

2. Venø – i fortsat udvikling, status 

3. Eventuelt  

 

 

 


