
Referat fra møde i Venøboens bestyrelse d. 19.februar 2020. 
 
Tilstede :Søren, Annette, Bodil, Allan og Berit. Afbud fra Linda og Kristian. 
 
1.Referat fra sidst, og opfølgning. Det blev besluttet at forsøge at lave referaterne korte og 
beslutningsorienterede. Vi arbejdede med konkrete aftaler om strandrensning, Åben-ø i påsken osv. 
 
2. Aktivitetsbanen i Kirkeskoven. Det er i proces. Lige nu er der fokus på vedligeholdelse, ansvar og 
sikkerhed. 
 
3. Mails til Venøboen - hvem tager sig af dem. Udskydes til næste møde. 
 
4. Nye Venøboere - velkomsthilsen. Hvem mangler. Udskydes til næste møde. 
 
5. Sommerhusliste. Søren er ved at udarbejde en liste over sommerhuse, der kunne lejes ud som 
prøveboliger. Ejerne kontaktes når listen er klar. 
 
6. Kommunerepræsentanter. Jan Bendix foreslår to personer. Søren og Berit er interesserede. Hele 
bestyrelsen er bagland. Der blev ikke fastlagt noget bestemt. Søren finder lokalplanen fra Struer kommune 
frem igen, og ser på tidligere høringssvar. Venøboen vil udforme et høringssvar i forhold til dele af planen 
inden næste deadline, der er d. 13.marts. 
 
7. Påsken og åben-ø - er der løse ender? Søren skriver til VP om input og aktiviteter til åben-ø. Deadline til 
at få noget med i programmet bliver d. 6. marts. 
 
8. Sidsel fra Struer kommune foreslår grønne aktiviteter til LAG- og FLAG/ø støtte. 
Udskydes til næste gang. 
 
9. Bosætningsseminar i Odense d. 7. marts. Hvem deltager. På mødet blev det besluttet at give Peter 
Petersen buddet.  
 
10.Brev til miljøminister fra Struer kommune og Venøboen, hvad kom der ud af det. udskydes til næste 
gang. 
 
11. Hvordan får venøboere information om f.eks. vandstand, nye tiltag m.m. Hvad gør vi? Kristian tager en 
snak med færgeledelsen om det. Iøvrigt opfordrer vi alle til at skrive på facebook når der er noget. 
 
12. Strategi for lokalområder. Hvem brænder for at deltage i borgermøder og skrive høringssvar. Og hvad 
skal vi påpege? Jan Bendix vil være behjælpelig. Søren finder lokalplanen frem og ser nærmere på den, for 
at finde det relevante. Jan og Annette deltager i et borgemøde på Thyholm om dette d. 3. marts, hvor der er 
fokus på udvikling af lokalområderne.  
 
13 LAG-småøer har generalforsamling d. 25.04. i Odense. Kan nogen deltage? På bestyrelsesmødet meldte 
ingen sig. 
 
14.LAG har skrevet til kommunen. Anbefaler at vi henvender os til kommunen desangående. Udskydes til 
næste gang. 
 



15. Har vi interesse i søkabler til Venø. Svarfrist er 01.03. På mødet bliver vi enige om at bede Linda svare at 
vi ikke vurderer at der er interesse og behov. (Der er siden kommet ny information, så mere fra bestyrelsen 
senere) 
 
16. Region MIDT har d. 25.02 et seminar om bæredygtigt liv i landdistrikterne, har nogen tid til at 
deltage? Ingen herfra deltager.  
 
17. Den nye kommunaldirektør kommer på lynvisit på Venø d. 02.03. fra 13:00-15:00. 
Jan og Annette tager imod ham. 
 
18.Evt. Lystavlen ved færgen er ude af drift. Og el-målingerne er ikke relevante mere. Derfor besluttes det at 
anbefale færgeledelsen at anskaffe en mere tidssvarende lystavle. Søren går videre med det. 
 
Vi genåbner den lukkede mobilepaykonto, så den kan bruges i forbindelse med aktiviteter, hvor der 
involveres noget økonomi. F.eks. børne aktiviteter på åben-ø dage. 
 
Vores facebookside har fået meget ros på et seminar i Odense hvor Bettina og Berit deltog. Søren opfordrer 
Christian til at fortsætte som administrator.  
 
Annette fortæller at der kommer mange mails til hende som Ø-repræsentant. Vi vil vende tilbage med 
overvejelser om besvarelsen af disse. 
 
Annette vil minde om mødet om seniorboliger på facebook. 
 
Efter mødet blev det aftalt at både Linda og Peter deltager i bosætningsseminaret d. 7.marts i Odense, og 
Linda deltager også i borgemødet d. 3.marts. 
 
Ref. Berit. 
 


