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Fravær

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren

    d. kirkeværgen
    e. kontaktpersonen
    f. sognepræsten

4. Påtegning samt revisions-    
    protokollat af 10. august 2017
    (side 130-133) vedrørende års-
    regnskabet 2016 for Venø Kirke-
    kasse. Bilag "Venø Sogns Menig-
    hedsråd, CVR-nr 17967517, 
    Regnskab 2016, Afleveret d. 24-
    03-2017 13:52"

5. Budget 2018.
    Bilag. Venø Sogns Menigheds-
    råd, CVR-nr. 17967517, Budget   

    2018. Endelig budget afleveret d.
    18-09-2017 09:35"

6. Afgørelse fra Stiftsøvrigheden

7. Indhentning af tilbud kapel

8. Ansøgninger vedr. kors og 
    belægning.

9. Tyverisikring/ skilt v. skulptur

Ingen.

Godkendt og underskrevet.

Ingen.

Der er inviteret til reformationsgudstjeneste i Viborg 
Domkirke 31. oktober. Per og Ove deltager.
Der kan foretages algebehandling af tag på præstegård i og 
kirke. Træværk på carport skal have gori til foråret.
Budget 2018 er tilpasset og færdiggjort.
-
Lotteriet ifm høstgudstjenesten + kollekt gav tilsammen 3725 
kr. Og salg af brochurer + kollekt gav 4067 kr.
Alle 7792 kr. er sendt til Julehjælpen i Struer.
-
Kirkesangerne har fået tøj.
Kirketællingen viser at der i gennemsnit deltager 27 ved 
kirkelige handlinger.For at se hvor mange der besøger 
kirken, overvejer vi en diskret tæller ved kirkelågen.
Per søger om studieorlov i efteråret 2018. Vil skrive en bog 
om Venø Kirkes historie.
Aftenen hvor der blev sunget fra den nye ”100 salmer” var et 
fint arrangement, som vi vil gentage.

Påtegning ( 2.2 ) taget til efterretning og godkendt.

Endeligt budget vedtaget.

Vi har fået tilladelse til udbedring af gavlspær og gangbro, og
anskaffelse af ringe-kime-anlæg, der må udføres i år.

Vi indhenter tibud hos 2-3 murere, til kalkning af kapellet.

Vi ansøger om fondsmidler hos Ny Carlsbergfonden, til 
korset der skal stå på alteret. Og hos Struer Kommune søger
vi hjælp angående belægning fra kirkelågen til kirken

vi får sat et lille messingskilt ved skulpturen ”David og Løve”.



Side 2 af 3

Venø Menighedsråd afholder 
menighedsrådsmøde tirsdag den 
19. september 2017 kl. 19.00 hos 
Hanne Nielsen

Dato: 19.09.2017 Blad nr. 115

Formandens initialer:

obp

Dagsorden Beslutning

10. Solnedgangsmusik 2018

11. Åben ø/6.7. og 8. oktober

12. Konfirmation 2018.

13. Venøposten

14. Evt.

15. Næste møde

Kontakter provstiet vedr. tyveforsikring.

Der er allerede kontakt med 2 kunstnere, der selv har taget 
kontakt. Willy Egemose, og Tobias Elof der spiller ukulele.

Der kommer til at foregå følgende i kirken: 
Fredag: Fortælling og rundvisning i kirke, kapel og kirkegård.
Lørdag: 2 x som fredag, plus 2x 20 min orgelspil hvor Erik 
Foged spiller.
Søndag: Gudstjeneste kl 10, og derefter rundvisning v Ove.

På et møde med forældrene blev det aftalt, at der bliver 
konfirmandundervisning i Præstegården lørdag formiddage. 
7 gange 4 timer, første gang d. 23. september.
Da børnene ikke skal deltage undervisningen i deres klasser,
og derfor får tidligere fri, er der aftalt at Venø Bussen henter 
dem i hhv Struer, Gimsing og Resen og kører dem hjem.

Per og Ove skriver.

- 

Tirsdag d. 24. oktober kl 19.00 hos Hanne.
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