
Side 1 af 2

Venø Menighedråd afholder mr. 
møde tirsdag 18. juni 2019 hos 
Hanne Nielsen

Dato: 18.06.2019 Blad nr. 135

Formandens initialer:

obp

Dagsorden Beslutning

Fravær

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren
    d. kirkeværgen

    e. kontaktpersonen

    f. sognepræsten

4. Kollekt og donation

5. Solnedgangsmusik - opgaver

6.  Kirkegårdens udvikling- referat

7. Afskedsgudsteneste 25. august

8. Venøposten

9. Næste møde

Per Mikkelsen.

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 4. Kollekt og donation.

Anders Hunsballe skal isolere under kirkebænkene, mellem 
bænk og varmeapperat, og desuden skal han sæbebehandle
bænkene. Det er en del af det oprindelige projekt. Det ventes
færdigt inden udgangen af august.
Ved et møde mellem folk fra Struer Kirkegård og Venø 
Menighedsråd, ang. udviklingsplan for kirkegården, blev der 
lavet en beskrivelse af arbejdet på kirkegården, og hvem der 
skal udføre det.
Vi er ude af ”Plant et træ”. Der plantes kun træer hvor der er 
græs, og ikke hvor der er træer i forvejen.
Vi giver grønt lys for en naturlegeplads i Præsteskoven, men 
vil ikke have nogen forpligtelser.
Mikala Eken, som har lavet det nye kors, har sendt en 
instruktion vedr. rengøring af korset.
Vi har støttet ”Venø Festival” med 5000,-
-
-
Helle og Kirsten har været til møde om øudvikling, 
bosætning, turisme og evt. sammenslutning af foreninger. Vi 
sender et brev til ”Venøboen”
Kirsten har været til møde i Distriktsforeningen, og til et 
møde i regnskabskontoret.
-

De penge der bliver lagt i kirkebøssen bliver givet til 
”Juleindsamlingen”, og det der bliver betalt med mobilpay går
til donation.

Afholdelse af Solnedgangs varetages af:
4. juli : Per Mikkelsen, 11. juli: Bjarne Tingkjær, 18. juli: Ove 
Bjerre-Pedersen, 25. juli: Grethe Munk-Andersen, 1. august: 
Irma Bjerre-Pedersen, 8. august: Helle Gjern.

På fællesmøde om Venø Kirkegård, blev der lavet en 
fyldestgørende plan af projekter og udførelse for fremtidigt 
arbejde på kirkegården.

Per holder sin sidste gudstjeneste d. 25. august. Efter 
gudstjenesten vil der være afskedsreception på 
efterskolen .Alle Venøboere er inviteret, ligeså tidligere og 
nuværende provst og tidligere Venøpræster.

Per og Ove skriver en side hver.

Tirsdag d. 20. august kl. 19.00 hos Hanne.
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