
Referat af møde i Venøboens bestyrelse d. 11.september 2019. 

 

0. Siden sidst. En kort snak om at det er nu vi skal holde øje med vores bankkonti, idet det er 

nu at vi får penge tilbage pga. takstnedsættelse på årskortene til færgen. De nye årskort skal 

betales nu, og koster kun 2000kr. 

1. Cykellån/leje. Som turistsæsonen har formet sig i år, så skylder vi vores gæster et 

ordentligt tilbud på lån/leje af cykler. Kan bestyrelsen skabe klarhed over løsninger til 

det kommende turistår? Brochurer færdiggøres i oktober/november. Vi har cykler 

stående, men de skal jo vedligeholdes. Søren kontakter kommunen og Strueregnens 

turistforening/Claus, for at afklare spørgsmålet. 

2. Status for Havnebåndet (Struer kommunes bidrag, Realdania, forankring og 

projektledelse.) Bestyrelsen, ved Erling, vil opdatere sig ved bestyrelsen for havnen og 

bestyrelsen for Havnebåndet.  

3. Orientering om Firbjergsande. (bx-mail fra 19.08). Vi er flere, der desværre ikke har 

modtaget denne mail. Ifm. kommuneplanen 2020 har Firbjergsande skrevet til kommunen  

og udtrykt ønske om at kommuneplanen er med til at skabe rammer og betingelser for et 

fortsat attraktivt og aktivt sted for en lejrskole. VenøBoen støtter op om dette, når der evt. 

måtte være behov for det. 

4. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan foregå på efterskolen, og som allerede 

udmeldt, finder den sted d. 23.oktober kl.19:30.  Bestyrelsen vil bede Marianne om at være 

ordstyrer. Der er annonceret efter forslag til bestyrelsen, og der indkommet forslag. Det er 

også meldt ud, at Erling og KC ikke ønsker genvalg, og der er annonceret efter nogen, der 

kunne tænke sig at stille op. Det er aftalt at vi laver kaffe på efterskolen, og at Erling køber 

Halloweenboller i Sevel. 

5. Nye Venøboere – Velkomst. Vi laver overblik over nye beboere, der skal bydes 

velkommen med en ”pakke” og et års gratis medlemskab af Venøboen. Der er en af lærerene 

fra efterskolen, og en ny på Sønderriis. Erling og Linda byder de to nye venøboere 

velkommen. 

6. Opsamling af punkter til næste møde med kommunen. Under dette punkt tales om 

emner, der skal skrives på vores liste over punkter til næste møde med kommunen. Et emne 

er ø-pedellen. Kommune har formelt nogen opgaver med vedligeholdelsen på Venø. Vil 

kommunen udlicitere opgaver til ø-pedellen. Dette kommer blandt andet på som punkt på 

næste møde. 

7. Opfølgning af tidligere punkter. Vi følger op på tidligere punkter, og beslutter at vi hver 

gang gennemgår referat fra forrige møde. 

8. Naturdagene i september. Programmet er færdigt og sendt ud. 

9. Mødet d. 26.august med kommunen. Struers nye bosætningskonsulent Sidsel har lavet en 

”mulepose” med forskelligt til tilflyttere. Den skal vi også have fat i til nye Venøboere. Vi 

skal i øvrigt holde kontakt med Sidsel og udveksle erfaringer med hende. Erling kontakter 

Sidsel for at få ”muleposer” til de nye venøboere. 



10. Udpegning af udviklingsområder (se bilag/mail). Der er konkret kommet et forslag i spil 

om udlægning af sommerhusgrunde i et område bagved Tangvej og hen mod kroen. 

Venøboens bestyrelse overvejer om det mon kan lade sig gøre at få lov at bygge der. Vi 

påpeger også et ønske om, at det i så fald overvejes at det ikke bliver sommerhusgrunde men 

helårsbeboelse der udstykkes grunde til. Dette vil vi udtrykke i et høringssvar til kommunen. 

Søren skriver et høringssvar. 

11.  Bosætning. Arbejdet fortsætter. Måske fortsætter det i en anden struktur efter 

generalforsamlingen, i henhold til Peter Petersens forslag om nedsættelse af en 

arbejdsgruppe. 

12. Lejeboliger. Søren har kontaktet Klaus Nyby fra boligselskabet om muligheden for at 

opføre nye lejeboliger evt. som ”Olle-kolle” på Venø. Boligselskabet ser udfordringer i at 

finde en egnet placering og om der er et behov for flere boliger. Bosætningsgruppen der 

foreslås nedsat (se punkt 11) opfordres til at kontakte boligselskabet for at arbejde videre 

med ideen. 

13. Foreningsorganisering. Erling laver et svar til Generalforsamlingen, med udgangspunkt i 

den diskussion, der har været i årets løb siden generalforsamlingen i 2018, hvor der blev 

stillet forslag om en ny foreningsorganisering.. 

14. Campingpladsen. Der er ikke noget aktuelt nyt. Linda vil tage kontakt og indbyde til 

dialog. 

15. Lydens by – lånehus. Evt. kontakt til sommerhusejere om dette. Følges op i 

”bosætningsgruppen” (se pkt. 11) 

16. Kontingentopkrævning. Det er i gang nu. 

17. Mobilpay abonnement. Det koster os mere at have abonnementet end der gives i bidrag, så 

Søren sørger for det afmeldes. 

18. EVT. 

 


