
Referat af møde i Venøboens bestyrelse d. 07.08.19. 

 

0. Siden sidst. Vi så tilbage på en sommer med mange gode oplevelser. Ikke mindst en 

velbesøgt og flot gennemført Venø-festival. 

1. Input til kommuneplanen. Søren har lavet et papir ud fra det materiale vi kom frem til på 

mødet med kommunen i Humlum i maj. Det har været fremsendt til bestyrelsen. Vi tilslutter 

os alle, og Søren sender det til kommunen, så vi på den måde sikrer at vi har fulgt skriftligt 

op. 

2. Naturdage i september. Det er den sidste weekend i september, d. 28. og 29.september. 

Vi taler med Carsten om åbningstiderne i havnecafeen i den weekend. Vi ved at han 

planlægger i den periode at have åbent sidst på eftermiddagen i nogen timer på hverdage, 

og åbent i weekenderne.  

Søren laver et opslag på facebook om dagene, og samler et overblik over aktiviteterne, så 

der kan laves et program. Linda skaffer nye ø-pas.  

3. Møde d. 26.august om tilflyttere til Struer. Hvem deltager? Erling deltager i hvert fald. Han 

vil sende invitationen til resten af bestyrelsen, så vi kan se den, og evt. beslutte at deltage i 

mødet. 

4. Linda om bosætning. Linda har haft kontakt med Anja Beck Knudsen fra ø-

sammenslutningen. Det er der kommet flere gode ideer ud af. En af ideerne er at vi laver 

vores egen interne undersøgelse på øen, om interessen for et ”Olle-kolle”, ikke bare med 

henblik på om øen synes om ideen, men mere konkret om nogen ville flytte der til, når tiden 

kommer. 

En anden ide var at skaffe lejeboliger/prøveboliger ved at tale med ejerne af de huse, der er 

til salg, står tomme eller fritidshuse, der ikke benyttes så ofte, om muligheden for at leje 

huset ud til det formål. Venøboen skulle lave et udvalg, der så står for henvendelserne, 

rengøring, nøgleudlevering og så videre. Og naturligvis også evalueringen, og opfølgningen 

med de familier der afprøver ø-livet på den måde. Vi ønsker os også et hus, der kan lånes 

gratis i 2-4 måneder, for det fortæller Anja fra ø-sammenslutningen,  at andre øer har glæde 

af. Erling tager ideerne med til Struer kommunes bosætningskonsulent Sidsel – ikke mindst 

det sidste ønske. 

5. Lejeboliger på Venø. Kontakt til Klaus Nyby og boligforeningen. Opfølgning fra forrige 

møde. Søren tager kontakt til Klaus Nyby.  

6. Foreningsorganisering – opfølgning på mødet på efterskolen med Henrik Brosbøll, og Jans 

forslag til generalforsamlingen. Venøboen, ved Søren, har indhentet mødedeltagernes 

reaktioner.  Der er indhentet ideer og tanker om hvordan vi organiserer os bedst, fra alle 

foreningerne på Venø. 

Den overordnede tanke er at det kunne være hensigtsmæssigt at vi ikke, i de forskellige 

udvalg og foreninger, arbejder for meget med noget, som andre også arbejder med, og som 

egentlig er dobbeltarbejde. Nogen gange medfører det at der skabes forvirring, og at der 

arbejdes i to retninger på samme ide. Det kan også give benspænd og besvær f.eks. ift. at 

søge midler. 



I tilbagemeldingerne fra deltagerne på mødet, er der generelt enighed om at vi skal og kan 

samarbejde mere på nogen områder. Der er også enighed om at den model som Brosbøll 

fremlagde ikke er en mulig model for Venø, idet mange foreninger har deres egen økonomi 

og lovmæssige rammer, og derfor ikke bare kan samles i en enkelt forening. 

Ideen er at lave et udvalg, der kan arbejde videre med en model for hvordan vi kan gøre på 

Venø, og det overvejer bestyrelsen muligheden for. 

I bestyrelsen har vi talt om, hvad det egentlig præcist var vi gerne ville gøre bedre, og det er 

helt klart at det handler om kommunikationen imellem de udvalg og foreninger, der måske 

har et overlap i deres grundlag og arbejdsområde. Venøboen kunne tænke sig en central 

rolle, på den måde, at vi generelt blev holdt godt informeret af de forskellige udvalg og 

foreninger, og eventuelt deltog på møder og koordinerede med andre udvalg og foreninger, 

der kunne være relevante i sammenhængen. Det er altså ikke en paraply-funktion, men en 

mulighed for at koordinere forskellige ideer og tiltag via beboerforeningen. 

Det kunne også tænkes at alle foreninger og udvalg mødtes en til to gange om året, og 

udvekslede information og aftalte et eventuelt samarbejde. Hvis vi laver sådanne møder, vil 

vi være mere bevidste om at det vi laver er en del af en større helhed. Og vi vil have større 

kendskab til hinanden. 

Med den nuværende foreningsstruktur på Venø, vil det være muligt at lave underudvalg 

under VenøBoen eksempelvis et udvalg der fokuserer på ”Havnebåndet” i samarbejde med 

Havnen. Et andet udvalg kunne være et ”bosætningsudvalg”. 

Vi vil også se på hvilke muligheder vores facebookside kan have. Den bliver i forvejen brugt 

meget. 

7. Campingpladsen – opfølgning fra forrige møde. Vi vil kontakte bestyrelsen for 

campingpladsen, for at begynde at bygge et lidt tættere samarbejde op. Kristian vil tale med 

dem om muligheden for at repræsentanter for de to bestyrelser mødes. 

8. Lydens by – lånehus for en weekend. Erling kontakter Sidsel, og tilbyder at vi hjælper med 

at finde et gratis lånehus for en weekend til Lydens by. 

9. Indlæg til næste udgave af Venøposten. Der indkaldes til generalforsamling i 

beboerforeningen d. 23.oktober- der er en skabelon fra sidste år, hvor der indkaldes til 

generelforsamling og samtidig indkaldes der forslag til dagsordenen. Berit laver en slags 

referatindlæg til Venøposten med fokus på bosætning/lejebolig forslag og overvejelser om 

foreningsarbejdet. 

10. Kontingentopkrævning. Det er nu indbetalingskortene uddeles. Søren får fat i 

indbetalingskortene og får dem delt ud. 

11. Evt. Præsten holder afslutning på efterskolen d. 25.august. Erling sørger for gave og tale. 

Vi begynder at planlægge generalforsamlingen. Der skal indkaldes i Venøposten, og det 

skal aftales med efterskolen at vi kan være der. Erling, KC og Søren er på valg, Linda, 

Allan, Kristian og Berit har kun været med i et år. 

 

MØDER i EFTERÅRET: 



Onsdag d. 11.september – hos Linda eller KC. Strømmen 12 eller 5. 

Onsdag d. 9.oktober – hos Erling. Riisvej 20. 

 

Ref. Berit. 

 

 


