
 

 

VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE 16.12.2020 

 

Dagsorden: 

 
1) Præsentation 
2) Konstituering 
3) Siden sidst 
4) Opdatering af vedtægter 
5) Lokalområdeudvalg i Struer Kommune 
6) Venø Festival 
7) Cykeludlejning 
8) Venø Naturpark 
9) Gratis færge / Åben-ø 2021 
10) Færgetakster 
11) Naturlejeplads i Præsteskoven 
12) Kommunal støtte til LAG 
13) Energifællesskaber på Venø 
14) Fibernet på Venø 
15) Infotavler fra Geopark Vestjylland 
16) Forpagtning af Havnehuset 
17) Status på Venø Havn-projektet 
18) Nye venøboere 
19) Indlæg til VenøPosten 
20) Eventuelt 
  
 
2. Konstituering:  

Formand: Annette Friis 

Kasserer: Søren Hindkjær 

Sekretær: Bodil Anker-Møller 

Færgekontakt: Søren Hindkjær 

Ø-repræsentant: Annette Friis 

 

3. Siden sidst: VELKOMMEN TIL METTE OG PER SOM NYE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN        



 

4 På netop afholdte generalforsamling, blev det besluttet at bestyrelsen skal bestå af 5 
medlemmer. Søren får vedtægterne rettet til. Det blev drøftet, at det måske havde været mere 
hensigtsmæssigt med følgende formulering “ bestyrelsen skal bestå af min 5 medlemmer”. § 7 
blev også vendt. Afsnittet bør tilpasses således at det også omhandler lokalområdeudvalg i Struer 
Kommune og andre relevante organer. Dette kommer på huskelisten til næste generalforsamling. 
 

5. Den siddende formand er foreningens repræsentant i kommunens lokalområdeudvalg  

6. Venø Festival har rettet henvendelse til bestyrelsen med anmodning om, at festivalen bliver lagt 

ind under VenøBoen som dermed skal overtage økonomien for festivalen. Bestyrelsen diskuterede 

spørgsmålet. Søren og Per kontakter bestyrelsen for festivalen med VenøBoens respons.  

 

7. Cykeludlejning:     

 Der forsøges arrangeret et møde med Linda den 6/1, for at få en status på cykeludlejnings 

projektet. Formålet er at få et overblik over tidsplan, indgåede aftaler om indkøb af cykler og 

service, praktik om udlejningen samt ikke mindst etablering af solcelleanlæg. 

 

8. Venø Naturpark 

Status: Struer Kommune har kontaktet VenøBoen med forslag om samlet indhegning af det meste 

af syd-øen og etablering af såkaldt ”naturpark”  i området. I den forbindelse tænkes Sønderskov 

solgt til en fond.  

Bestyrelsen vurderer projektet til at være meget interessant og henvender sig til kommunen ang. 

møde om sagen i løbet af januar, hvis muligt. Per og Søren deltager og kontakter kommunen   

 

9. Åben Ø 2021 

Bestyrelsen henstiller til at afholde ”åben ø” med gratis færge i påsken 2021. 

Øvrige ø-arrangementer tilrettelægges ved senere bestyrelsesmøder. Alt afhænger i øvrigt af 

Coronasituationen.  

 

10. punktet udsættes 

 

 

 



 

11. Naturlegeplads i Præsteskoven: Kommunen har tilkendegivet, at de vedligeholder andre legepladser 

i kommunen og vil opfordre os til at sende en ansøgning om kommunal vedligeholdelse. Punktet skal 

viderebehandles på snarligt bestyrelsesmøde – nødvendigt at et korps af Venøboere vil påtage sig 

at være kontaktpersoner / evt tilsyn.  

12. LAG Småøerne har sendt brev til 19 kommuner med en eller flere småøer med anmodning om 

støtte. Annette kontakter Struer Kommune for at udtrykke Venøboens interesse i, at Struer 

Kommune støtter LAG Småøerne 

 

13. Energifællesskaber på Venø: Der har været afholdt møde på Venø Efterskole, hvor muligheden 

for at skabe fælles energiløsninger på øen blev diskuteret. VenøBoen har sendt en ansøgning om 

deltagelse i et energiprojekt i EU-regi sammen med ø-sammenslutningen.  

 

14. Fibernet : VenøBoen følger spørgsmålet – hvis der politisk åbnes mulighed, tager bestyrelsen 

det op. 

15. Infotavler fra GeoPark Vest: Annette kontakter Geopark Vest for fremtidig kontakt 

16. Havnerhuset: Spørgsmålet om fremtidig drift blev kort drøftet.  

17. VenøHavn-projektet: Per er kontaktperson til havn og efterskole mhp fast løbende kontakt 

18: Nye Venøboere: Annette kontakter kommunen ang. velkomst til nye venøboere 

19: Formanden kommer med kort indlæg til næste VenøPost 

20. Evt: Seniorboligprojektet arbejder videre. Annette holder løbende bestyrelsen orienteret.  

 

NÆSTE MØDER: 

6.januar 2021 kl 19 

20.januar 2021 kl 19  

  

 


