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Fravær

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Legeplads i præstegårdsskoven
    indlæg ved Dorthe Brødbæk og
    Gitte Børsting.

4. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren

    d. kirkeværgen

    e. kontaktpersonen

    f. sognepræsten

5. Personalenormering

6. Status for renovering

7. Solnedgangsmusik 2017

8. Nyindretning af kapelbygning

Ingen

Godkendt og underskrevet.

Ingen

Dorte Brødbæk og Gitte Børsting var til stede. Som 
repræsentanter for 'Venø Boen' fremlagde de forslag til en 
evt. legeplads i præsteskoven.
Efterfølgende tog vi stilling til planen, og vi vil gerne lægge 
jord til.

Vi mangler at få de sidste 200.000 fra A. P. Møller-fonden.Vi 
mangler den endelige plan fra arkitekten, over de sidste ting 
der skal gøres.
-
Organisten har bedt om fridage i forår/sommer. De 3 første 
varetages af Erik Foged, resten af Ruth Wancke.
Der er kommet nyt håndtag i den nye kirkedør.
Sussi arbejder med at få styr på alle de nøgler der er, og har 
været, til døre, skabe mm.
Der er faldet en sten ud af kirkediget Spørger Struer 
kirkegård om de kan reparere det
Kirsten har været til møde med det nye fælles 
regnskabskontor.
Helle har fået kontrakter vedr. de ansatte.
Og så har hun haft mussamtale. Der er bevilget nyt tøj til 
kirkesangerne.
Gudstjenesten d. 23. april er ændret fra kl 10 til kl. 19.30.Det 
bliver en musikgudstjeneste, bla. Med Luther som emne. Der 
er kaffe bagefter.
Ved næste møde drøfter vi et teologisk emne: Dåb af 
muslimske indvandere.
Vi vil anskaffe en katafalk, til brug ved begravelser.

Man prøver at harmonisere, så der bliver ens forhold i hele 
provstiet. Vi støtter op.

Vi mangler stadig fakturaer, så vi ved ikke hvor mange penge
der er tilbage. Derfor ved vi ikke hvor meget der yderligere 
kan laves omkring kirken.

Der bliver 6 x solnedgangsmusik i år. Fra 6/7 til 10/8. 2 er 
fastlagt, og der er en del forslag til de sidste 4.

En del af frisen fra det gamle alter er kommet i ramme og 
bliver hængt op i kapellet Ligeså er en del af antepediet, og 
bliver også hængt op.
Den syvarmede lysestage og lysekronen bliver renset og 
pudset, og får også plads i kapellet.
Der skal nye skabe i rengøringsrummet
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9. Fastelavnsgudstjeneste/fest

10. Venøposten

11. Næste møde

12. Evt.

 

Efter gudstjenesten kl. 14, tager vi op på efterskolen, hvor der
bliver slået katten af tønden. I år er der lavet lidt om på 
fordelingen af børn ved de 3 tønder.
Der er kaffe/te til de voksne, og fastelavnsboller til alle.

Per og Ove skriver.

Mandag d. 20. marts kl. 19.00 hos Hanne.
     

     , den       

underskrifter


