
Referat af møde i Venøboens bestyrelse d. 16.januar 2019. 

 

1) Referat, siden sidst. 

2) Besøg af S. Adsersen om evt. reduktion af færgetakst. Regler for brug af ’flytbare sæsonkort’. (Jeg 

har hørt der er usikkerhed om og forskellig opfattelse af hvordan og hvornår et flytbart sæsonkort 

kan anvendes. Er kortet personligt, gælder det hele husstanden eller kan det anvendes af flere 

husstande? Kan kortet frit flyttes mellem flere biler? 

3) Henv. Fra Gitte Børsting m.fl. om aktivitetsbane på Venø, med ønske om et møde. 

4) Venø festival – opfølgning fra sidst 

5) Sommeravisen og Struer Guide                           

6) Møde med Jakob Bisgaard. (probl. Med at finde tid…)    

7) Møde med Henrik Brosbøl 

8) Udkørsel fra Standbjerggårdvej – opfølgning 

9) Opdatere info om Venøboens bestyrelse                        

10) Planlægning af Venødage (1. hug) 

11) Velkomst til nye venøboere, se på velkomsthilsen. 

12) Evt. 

 

 

 

AD.2.  Søren  Adsersen deltager i dette punkt. Han fortæller at Venøfærgen står til at få et ekstra 

tilskud på ca. 660.000- om året fremover.  Forslaget skyldes at Venøfærgen  har  fået tildelt for lidt 

penge, idet der  er blevet tildelt tilskud pr. kilometer sejlads, og vi har jo ikke nogen stor afstand. 

Forslaget er i høring, der slutter d. 13.februar. Så det er ikke afgjort. 

Hvis det bliver aktuelt, så er tanken, både hos Søren Adsersen og Venøboens bestyrelse, at det er 

en god ide at reducere prisen på årskortene mærkbart og markant, og så eventuelt slå lidt af prisen 

på turkort og færgetakster – hvis der er overskud. Det kan gøre det mere tiltrækkende at have bolig 

på øen, og gøre det nemmere for ø-boere, der nu køber turkort. 

Det er kun muligt at bruge tilskuddet på færgetakter – ikke f.eks. flere afgange. 

Tilskuddet vil være med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2019. 

Det er stadig planen at åben-ø dagene skal gennemføres med gratis færge som planlagt. Det er 

allerede i budgettet. 

Søren Adsersen  vender tilbage, når høringen er slut og tingene er afklaret, og han vil så have 

regnet på hvor meget prisen på årskort kan nedsættes, og hvad der så er tilbage til eventuelle 

øvrige nedsættelser. 

 

 

I øvrigt diskuterede vi ,under dette punkt,  flytbare årskort. De er ment til husstande, der har to 

biler, og som kun behøver et kort.  Det er sådan de kan bruges. 

 

 

AD.3.  Erling vil aftale med Gitte Børsting at de deltager i et møde med Venøboens bestyrelse. 

 



AD.4. Venøboens bestyrelse tager informationen om ”Venø Festival” til efterretning. Hvis 

arrangørerne gerne vil have Venøboens hjælp og involvering, så er de velkomne til at henvende sig 

til os. 

 

AD.5. Aktuelt er Venøboens bestyrelse ikke involveret i disse. 

 

AD.6. Venøboen har et årligt møde med Struer kommune/ Jakob Bisgaard om kommunalplanen og 

Venø. Allan og Kristian kontakter Jakob Bisgaard om at få planlagt mødet, og deltager i det. 

 

AD.7. Erling forsøger fortsat at få kontakt med Henrik Brosbøl, om et inspirationsmøde med 

bestyrelsen. Bestyrelsen vil meget gerne have viden og inspiration til oprettelsen af et organ, der 

kan koordinere alle aktiviteterne i forhold til Venøs udvikling og turismen. Hvis det ikke lykkes at få 

en aftale med Henrik Brosbøl, kan vi eventuelt prøve at finde en anden. 

 

AD.8. Kristian har haft kontakt med teknisk forvaltning, og nu klippes noget af hækken ved 

udkørslen fra Strandbjerggårdvej til Fjordvejen ned, så der bliver bedre udsyn. 

 

AD.9. Der ligger en folder på færgen med kontaktoplysninger på Venøboens bestyrelse. Den er ikke 

opdateret med den nye bestyrelse, så Erling kontakter Jan, for at få det gjort. 

 

AD.10. Det er tid at begynde at se frem til åben-ø dage og påske. Venøboen vil sætte notits i 

Venøposten, og bede folk henvende sig med deres konkrete planer, eventuelle ideer og forslag til 

bestyrelsen. Dette gør Berit. 

Allan kontakter Anders for at høre om havnens planer. 

Vi diskuterer vigtigheden af at det er muligt at købe kaffe, øl og lette måltider på øen i påsken – og 

gerne hele sommeren, og det er et problem, der skal løses, men hvordan?  

 

AD.11. Der er stor tilslutning til, at vi erstatter vinen, i velkomstgaven til nye beboere, med et kort 

med Venø kunst fra Lis Jensen. Erling får flere forslag fra Lis. 

 

Eventuelt: Linda fortæller at hun får flere henvendelser med interesse for både bosætning og 

erhverv på Venø.  

 

Christian vil gerne lave noget benarbejde ift. naturgenopretning.  Det drejer sig om vådområde/ens 

sø i kirkeskoven.  Christian har også tanker om at der skal laves shelters, men måske er de planlagt. 

 

Ref. Berit. 

 


