
 

Mødereferat 

 

VenøBoen 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Dato 2018-10-11 kl. 19:10 

 

Sted Nørskovvej 13, Venø 

 

Deltagere Søren Lang Hindkjær (SLH) 

Erling Roseth (ER) 

Jan Bendix (Bx), referent 

 

Afbud fra: Irma Bjerre-Pedersen (IBP) 

 K.C. Olsen (KCO) 

 Kristian Olesen (KO) 

 Inge Dehnfeld Mortensen (IDM) 

 

Dagsorden 1. Generalforsamling 

2. Naturdage 

3. Venø Havn 

4. Venø – fortsat i udvikling 

5. Klagesag 

6. Eventuelt 

 

 

Generalforsamling Knud Overgaard har givet tilsagn om at være dirigent.  

 

IDM fremlægger beretning.  

 

SLH udarbejder regnskab til revisorgodkendelse (Ryan Jen-

sen) og fremsender til bestyrelsen forud for generalforsam-

lingen.  

 

Bestyrelsen har modtaget et forslag til behandling på general-

forsamlingen.  

 

Deltagerne drøftede de forskellige kandidatemner og aftalte 

kontakter i den forbindelse.  

 

Praktisk arrangement: IBP kontaktes om emnet. Aftale med 

efterskolen foreligger.  

 

Bx kontakter Knud Overgaard mht. generalforsamlingens 

gennemførelse.  



 

Naturdage Naturdagene på Venø blev af de tilstedeværende betragtet 

som en succes ikke mindst begrundet i programmets bredde 

og pop-up bageri og musikarrangement på Venø Havn.  

 

Det blev besluttet, at VenøBoen henvender sig til medarran-

gørerne med henblik på at få forbedringsidéer og eventuelt 

vurderinger.  

 

Deltagerne fandt, at den valgte temaopdeling giver mening. 

Den gratis færgetransport dækkes af statslige midler tildelt 

Struer Kommune i forbindelse med delvis indførelse af ”lan-

devejsprincip”. 

 

 

Venø Havn VenøBoen har udarbejdet støtteerklæring til Venø Havns an-

søgning om forbedrings- og udviklingsaktiviteter på havnen.  

 

 

Venø – i fortsat udvikling Venø Havn v/Anders Vandsø Pedersen har påtaget sig opga-

ven som tovholder for udarbejdelse af prioriteret handlings-

plan i forbindelse med havnebåndets virkeliggørelse.  

 

Der søges forsat tovholder på det tilsvarende projekt vedrø-

rende naturbåndet.  

 

Indholdselementerne i naturbåndet er stærkt afhængige af 

eventuelle ændringer i ejerforhold på sydenden af Venø.  

 

 

Klagesag VenøBoen har fremsendt formel klage via Klageportalen 

over Kystdirektoratets beslutning vedr. Havstokken 18. Kla-

gen er ledsaget af støtteerklæring fra Sammenslutningen af 

Danske Småøer.  

 

 

Eventuelt ER har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet i november i 

Sammenslutningen af Danske Småøer.  

 

Bx har over for Struer Kommune bekræftet VenøBoens øn-

sker til udlægning af bosætningsområder til indarbejdelse i 

fremtidig kommuneplan.  

 

SLH kontakter Dorthe Sauer vedrørende julefrokostarrange-

ment og VenøBoens eventuelle rolle i den forbindelse.  

 


