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Dagsorden

Fravær

1. Evt. tilføjelser til dagsorden

2. Teoretisk kvarter - dåb

3. Siden sidst
a) Formand

b) næstformand/sekretær

c) kasserer

d) kirkeværge

e) kontaktperson

f) sognepræst

Beslutning

Præsteansættelse indsættes som pkt. 1 1. Gudstjenestefri
søndage indsættes under pk. 1 0.

Kirken er kalket udvendigt. Maleren har malet.
Har deltaget i formandsmøde.
Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i kirken omtalt.
Personalemøde tirsdag d. 13. december kl. 18. 10.

Opretter menighedsrådet på Conventus efter ønske fra
Struer Kommune

Intet.

Kontakter Skafti for at få et billede af udviklingen af
fugtigheden i kirken mhp. at undersøge muligheden for at
affugte kirken i et vist omfang for at undgå skimmelsvamp,
men samtidig bevare kalkmalerieme.

Intet.

De pårørende er inviteret til allehelgensgudstjeneste.

4. Godkendelse af budget 2023
med flg. Stempel: Venø Sogns
Menighedsråd, CVR-nr.
17967517, Budget 2023,
Endeligt budget afleveret d. 23-
9-2022 08:53

5. Godkendelse af Kvartalsrapport
Q3

6. Status på ombygning af
præstekontor - herunder PU's
godkendelser på PU-møde d.
12. 10.22

7. Udtalelse i forbindelse med

deltagelse i fælles
regnskabskontor

8. Solnedgangsmusik 2023

9. Evaluering af arrangementer

Høstgudstjeneste

Budget 2023 godkendt.

Kvartalsrapport Q3 gennemgået og godkendt.

Provsti Udvalget har lavet endelig godkendelse af
tilbygningen.

Vi ønsker at deltage i det fælles regnskabskontor fra
begyndelsen. Udtalelse til arbejdsudvalget underskrevet på
mødet og afsendt.

Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre.

Det var et velbesøgt arrangement. Der var mange
høst aver.
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Sogneudflugt
Grundtvigs 10 største

10. Planlægning af fremtidige
arrangementer

Allehelgensgudstjeneste

En dejlig udflugt. Vi prøver igen til næste år
Velbesøgt arrangement.

6. nov. kl. 19. 30: der er musik til gudstjenesten.

Liv i højskolesangbogen 7. nov. fællesspisning kl. 17. 30. Erik Sommer starter kl.
19.00. efter sangarrangementet er vi vært ved et glas vin/øt.

Første søndag i advent

De ni læsninger

Gudstjenestefrie
søndage

27. 11. kl. 10.30 Sussi sørger for gløgg og æbleskiver i
børnehuset. Efterfølgende er der menighedsmøde.

4. 12. kl. 16. 00 Hans sørger for at finde personer til at læse.
Efterfølgende er der kaffe og honningsnitter

Der er ikke arrangement d. 20. 11

11. Præsteansættelse

12. Venøposten

13. Næste møde

14. Åbent spørgepunkt

15. Evt.

Marianne og Finn deltager i match-møde i næste uge.
Stillingen er blevet opslået i dag.

Marianne skriver.

Tirsdag d. 15. november kl. 18. 10 hos Sussi. Punkter: Det
teoretiske kvarter (Dorthe)

Intet.

Intet.

Venø, den 25. oktober
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