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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. Opgørelse af moms

5. Regnskab med følgende stempel
godkendt: Venø Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 17967517, 
regnskab 2017, Afleveret d.09-03-
2018 09:45.

6. Referat fra byggemøde 08.03.18

7. Bemandning af kirketjenerjobbet

Helle Gjern

Godkendt og underskrevet.

Ingen.

Det nye ringe-kime anlæg giver problemer. Se pkt. 6.
Bransoft, der har med løn at gøre, kan ikke fremover samtidig
være administrator. MR foreslår derfor Britta Clausen, 'Det 
fælles Regnskabskontor', at være administrator.
Vi har fået et udkast til en ny folder om ”Alterbilledet i Venø 
Kirke”. Vi er ikke så glade for formatet, og vil gerne have den 
omredigeret.
Vi har fået en skitse fra Anne-Marie Møller, med hendes 
forslag til hvordan man kan ændre kirkegården.
Der klages over varmen i sæderne i kirken. Vi ser på om det 
kan ændres.
Vi er ved at planlægge en sogneaften i Havnehuset d. 10/8, 
med italiensk musik m.m.
-
-
-
-
Konfirmanderne har sammen med konf. fra Struer har været 
til et event i Vejrum Kirke.De startede i kirken, derefter var 
der løb, rundtur på Hardsyssel Efterskole, spisning, og 
gudstjeneste.
Der har været møde i 'Friluftsgudtjeneste-udvalget'. I år 
foregår det her på Venø.
Per har ferie i uge 12.

Menighedsrådet godkender, at vi fremover benytter den af 
Landsforeningen af Menighedsråds anbefalede 
opgørelsesmetode om delmoms.

Godkendt.

Der har været årssyn mht. murer, tømrer og elektriker. Der er
ikke fundet fejl og mangler.
Ang. ringe-kime anlæg. De involverede spær/hanebånd er 
ustabile. Giver resonans, tagværket arbejder, 
understrygningen løsnes. Ujævn anslag ved kimning. Der 
arbejdes på sagen. 
Der er styr på hvad der skal gøres fremover.
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8. Åben ø

9. Fællesspisning 29.03.2018

10. Venøposten

11. Næste møde

12. Evt.

Bemandingen vil være: fast kirketjener og 2 afløsere.

Vi har lavet et stort og flot program.

Arbejdsopgaver er fordelt og der tages imod tilmeldinger.

Per og Ove skriver.

Tirsdag d. 17. april kl 19:00 hos Hanne.

     

, den       

underskrifter


