
Referat fra bestyrelsesmøde i Venøboen d. 8.januar 2020. 

 
1. Siden sidst/referat fra sidste møde/opfølgning. Referatet fra sidst blev gennemgået, og der blev 

lavet status på aftaler fra sidste gang. 

2. Kommunekontakt, klimatilpasnings- og kommuneplan, hvad gør vi? Hvem gør hvad? Struer 

kommune påtænker at klage over ministeriel beslutning, om at Venø Havn kun får delvist opfyldt 

ønsker om lempelser ift. strand- og kystbeskyttelseslinjerne. Både Venøboen og SaDS har lavet 

skrivelser for at støtte denne klage. Venøboen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem til at være 

kommunekontakt, men da vi ikke var fuldtallige blev det ikke afgjort. Lige nu sker der en masse med 

både kommuneplan og klimaplan, og det forekommer vigtigt at vi kan blive ved med at formulere og 

påpege Venøs særlige ønsker i den sammenhæng. F.eks. beslutninger om udstykninger på øen. 

3. Planlægning af mødet i februar vedr. organisering af udvalgssamarbejde. Det blev besluttet at 

Linda, Søren og Berit mødes og planlægger dato, sted og invitation. Mødet skal finde sted sidst i 

februar, og det er meningen at en repræsentant fra alle bestyrelser skal deltage. I invitationen er det 

vigtigt at tydeliggøre at det handler om bedre kommunikation og gensidig orientering, og ikke om at 

begrænse og ensrette. 

4. Kontakt til kommunen ang. Strandrensning. Hvem gør hvad? Berit kontakter kommunen for at 

aftale med dem hvordan vi kommer af med det indsamlede affald osv. Strandrensningen er planlagt 

til d. 29.marts kl. 13:00-15:00. Afslutning med kage og kaffe. 

5. Aktivitetsbane i Præsteskoven/kirkeskoven – hvem gør hvad? Projektet er klar, og til at gå til, 

men nogen priser skal opdateres. Når aktivitetsbanen er etableret, så er det vigtigt at der er klare 

aftaler om vedligeholdelse og sikkerhed. I den forbindelse undersøger Linda hvem der har ansvaret 

for/passer og vedligeholder Kirkeskoven. Vi skal også have lavet ansøgninger om midler til 

etableringen af banen. Allan finder ud af hvad der skal til af tilladelser mv. fra kommunen. 

6. Bosætning og planer i den forbindelse. Linda refererer fra mødet i Peter Petersens udvalg vedr. 

bosætningsstrategier. Her deltog flere fra Venøboens bestyrelse, og der er ved at etablere sig en 

gruppe af aktive medlemmer. På mødet blev der især talt om at arrangere børnevenlige aktiviteter – 

både i forbindelse med Åben-ø dage og i øvrigt. Og det blev aftalt at opfordre til at finde på den 

slags aktiviteter – og til Åben-ø dagene blev det aftalt at lave en børnetemadag, med forskellige 

aktiviteter der retter sig mod børn. Når Venøboen indkalder punkter til påskens program vil der 

også være en opfordring til at nogen tænker på at lave børneaktiviteter. På Venøboens 

bestyrelsesmøde blev det aftalt at Annette og Berit arrangerer et møde/en høring om interessen for 

og ønsker til eventuelle seniorboliger. Der er – både i Peter Petersens udvalg om bosætning, og i 

bestyrelsen, tanker om hvordan vi eventuelt kan etablere et selskab, der kan eje f.eks. en 

udlejningsbolig, der kan fungere som prøvehus. Det skal undersøges om det er muligt og klogt, eller 

om man skal tilknytte sig et etableret selskab. 

7. Ø-cykler. Punktet skubbes til næste gang, idet Søren ikke er til stede på dette møde. 

8. Åben- Ø i påsken. Den første planlægning. Søren indkalder snart programpunkter via facebook og 

Venøposten. Der planlægges at lave en særlig børnetemadag, så der opfordres til at finde på 

børnevenlige aktiviteter. 

9. Venø-appen. Allan har talt med en, der ville opdatere den gratis, idet det måske er lidt ærgerligt at 

lukke den. Men den skal jo fortsat vedligeholdes. Vi beslutter at lukke appen, og vi beder Søren tage 

den væk fra lystavlen. 

10. Evt. Allan har undersøgt forskellige modeller for hvordan vi gør mht. evt. udlejning af huse, der ikke 

bruges så meget af ejerne. Kort sagt, så er det klogt at etablere et selskab på øen hvis det drejer sig 

om udlejning af f.eks. et prøvehus eller et længere lejemål, mens det er klogest at tilknytte sig et 

etableret udlejningsselskab til almindelig sommerhusudlejning, 

 

 

Ref. Berit. 


