
 

VENØBOEN 

BESTYRELSESMØDE 21.01.2021 

REFERAT 

 

1.  Siden sidst / opfølgning på referatet.                                                                                                           
 

• Status på kontakt til Venø Festival v/ Søren og Per.                                             
Søren og Per har været til møde med Peter Pedersen og Marie Jørgensen  og 
Sidsel Munkebo fra Venø Festival. Konstruktiv dialog ang samarbejde påbegyndt. 
Nyt møde skal afholdes i løbet af januar med henblik på videre drøftelse af 
samarbejdsmulighederne.  
  

•  Status på møde omkring Venø Naturpark v/ Søren og Per.                            
Planlagt møde med kommunen aflyst p.gr.a. corona.  Det forventes, at nyt – evt. 
fysisk - møde indkaldes   
 

• Seniorbofællesskab 
En boligforening har meddelt Struer Kommune samt arbejdsgruppen for 
Seniorbofællesskab på Venø, at de er interesseret i projektet, og skal drøfte det 
videre i hovedorganisationen, hvorefter de vender tilbage.  
 
Lokalområdeudvalg:                                                                             
Møde i Lokalområdeudvalg d. 21/12 2020 - Referatet kan læses på Struer 
Kommunes hjemmeside. Lokalområderne skal have lavet udviklingsplaner i 
samarbejde med kommunen. VenøBoen ønsker at holde fast i, at vi arbejder videre 
med den udviklingsplan, vi allerede har på Venø. Kan også via denne kanal (på 
næste møde i februar) indstille til, at der afsættes midler til nogle af Venøs 
eksisterende projekter, havn, naturpark m.m. ved budgetforhandlingerne for år 
2022.  

Status på cykelprojekt.                                                                                       
Per og Annette mødtes med Frank Andersen, Struer Kommune, d. 19/1, for at 
drøfte en 25m2 stor tilbygning til læskur ved færgen (Venøsiden) - til 
udlejningscykler. Projektet er bevilget, og næste step for kommunen er bestilling af 
håndværkere. Hvis muligt benyttes lokale håndværkere. Cykelskuret forventes klar 
til brug senest 1. maj 2021. Per er fortsat bestyrelsens mand på cykelprojektet og 
samarbejdet med Linda 

• Infotavler – Geopark:                                                                                          
Thomas Holst Christensen fra Geopark skriver fremover til Annette og Jan, når der 
er nyt i sagen. De infotavler, vi har set og kommenteret arbejdes der videre på.   
Spørgsmål ang aftaler med lodsejere, mærkningen af ruterne mm skal afklares 
undervejs – Annette er kontaktperson til Thomas H. Christensen 



 

  2. APP2go :  

   Forskellige APP-muligheder blev drøftet. VenøBoen prioriterer Geoparks APP, og satser ikke   

   på APP2GO 

 

3,  Status havn/havnehus 

     Bestyrelsen retter henvendelse til havnestyrelsen – er bekymret for driften af Havnehuset i den 

     kommende sæson. Havnehuset spiller en helt afgørende rolle for sommeraktiviteterne på øen, og  

     VenøBoen har ikke kendskab til, at en ny forpagter har meldt sig.     

 

 

4.  Åben Ø - gratis færge 

     VenøBoen ønsker Åben Ø i påskeugen. Søren tager kontakt til færgen, sætter opslag i VenøPosten, 

      og koordinerer initiativerne.   

 

5.  Nye Venøboere.  

     Der er nye tilflyttere flere steder på øen, (heraf de fleste dog sommerhusbeboere).  De bydes velkommen  

     med lokale indflyttergaver.  

     Annette, Søren og Mette opsøger de nye øboere   

 

6.   Indlæg til Venøposten:  

 

     Søren informerer om Åben Ø- dage i påsken. 

     Annette informerer om cykelskur, cykelprojekt, seniorbofællesskab og Lokalområdeudvalget. 

 

 

7. Evt:  Nyt bestyrelsesmøde torsdag 18.2. kl 19-21  

  

 

 

 

 


