
Referat af møde i Venøboens bestyrelse d. 13.maj 2020. 
1. Siden sidst. Under dette punkt var vi optagede af Corona-virussen, og hvad vi hver 
især havde erfaret at det havde betydet for Venø. Det har naturligvis været en stille 
periode, når nu alt har været aflyst. Alligevel er oplevelsen at der har været nogen 
besøgende. Det gode vejr og den åbne Havnecafe har haft stor betydning for at der er 
sket lidt.  
Bestyrelsen har fået meget fra hånden via mail, så arbejdet har ikke ligget stille. 
2. Kommunekontakt, hvem og hvordan (opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde d. 
20-02-20) Det besluttes at Søren finder nogen tidligere referater frem, så han kan se hvad 
der tidligere har været på dagsordenen. Søren vil gerne deltage i samarbejdet med 
kommunen med den mødefrekvens, der har været indtil nu. 
3. Åben ø i pinsen, gør vi det, og hvordan? De bærende begivenheder i pinsen er 
aflyst, og der er stadig Corona-restriktioner. Det må forventes at nogen vil besøge Venø, 
selvom der ikke er gratis færge. Det besluttes at der ikke er gratis færge i pinsen. Søren 
skriver et indlæg på facebook-siden om det. Der er begyndende overvejelser om at lave 
noget i efteråret, og bruge de gratis færgedage der. 
4. Turister i foråret og sommeren (forespørgsel fra SaDS.) SaDS forespørger om der 
er brug for hjælp og ideer til at fastholde turismen på øerne i denne sommer, hvor der er 
forskellige restriktioner og begrænsninger. Bestyrelsen er enige om at det ikke er aktuelt 
for Venø. Vi har erfaring for at det er vejret der har betydning for om der kommer turister. 
Sommerhusejerne kommer, og Venø er iøvrigt  en meget let tilgængelig ø, som man 
hurtigt og spontant kan beslutte sig for at besøge. Med hyppige og korte færgeture kræver 
det ikke så meget planlægning. 
5. Aktivitetsbane i Præsteskoven - hvad er status?  Allan arbejder med at undersøge 
forhold omkring økonomien, idet vi skal have opdateret disse oplysninger, samt have viden 
om  hvad drift og vedligeholdelse vil koste og indebære omfangsmæssigt., og han 
kontakter kommunen for at høre hvordan de kan gå ind i det. 
6. Ø-cykler. Linda orienterer om at der er ansøgt om en del cykler til øen. Hvis 
ansøgningen imødekommes er der også planer om hvordan driften og vedligeholdelsen 
skal tilrettelægges. 
7. Sommerhuslisten. Søren har lavet en liste over sommerhusejere, som måske skal 
opfordres til at leje ud til længere lejemål. Det besluttes på mødet at dette arbejde lægges i 
den bosætningsgruppe, under bestyrelsen, som Peter Petersen fik mandat til på 
generalforsamlingen, og som er godt igang. 
8. Nye Venøboere, hvem byder dem velkommen? Søren henter muleposer hos Linda, 
og byder nye beboere velkommen. 
9. Kommuneplanstillæg om solcelleanlæg på Venø. Kommunen efterlyser et areal til 
solceller. Venøboen foreslår et areal overfor Fishfarm. 
10. Ø-sammenslutningens energi- og bæredygtigheds-projekt (forslag fra Jan 
Bendix) 
Venøboen synes at forslaget er relevant og interessant, men det vil være godt at have 
nogen med, der har viden om disse ting. Venøboen/ Søren spørger sig for rundt omkring, 
for at se om der kan findes en tovholder til projektet. 
11.Geopark Vestjylland - samarbejde med Venø. Linda tager, sammen med Jan, imod 
et besøg fra Geopark Vestjylland, som gerne vil besøge Venø, for at tale om et 
samarbejde. 



12. Udvalgssamarbejdsmøde, der blev aflyst - hvad gør vi med det? Bestyrelsen 
vurderer at mødet er vigtigt, og det besluttes at Søren, Linda og Berit finder en ny dato og 
sætter et nyt møde op. 
13. Hvor langt er gruppen ang. seniorboliger? Annette redegør for den aktivitet, der har 
været i den forbindelse. Gruppen er igang, og det er helt sikkert at der er interesse for 
seniorboliger. Der er mange tråde der skal samles, og mange overvejelser der skal gøres. 
Det er stadig i et begyndende stadie. 
14. Mail-kommunikation. Linda har lavet en aftale med Jan om at han nøjes med at 
sende de mange mails han får, og som kunne være interessante for Venøboen, til hende. 
Så kan Linda vurdere og sortere om nogen skal have dem, og gå videre med dem. Der er 
tilslutning i bestyrelsen til dette. Generelt får vi alle mange mails, og i den sidste tid har det 
været via mail at bestyrelsen har kunnet arbejde. Det har ikke gjort mailstrømmen mindre. 
Der kan nemt opstå rod, og dermed kan noget gå tabt, når der bliver skrevet om det 
samme i flere mailkæder, og ikke mindre, når samme mailkæde bruges til mange emner. 
Så opfordring til at være opmærksom på dette. 
15. evt. Jan deltager og repræsenterer Venø ved generalforsamlingen i LAG-småøerne og 
SaDS d. 28.juni 2020. 
 
Ref.Berit. 
 
 


