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Dagsorden

Fravær

1. Evt. tilføjelser til dagsorden

2. Siden sidst
a) Formand

Beslutning

b) Næstformand/sekretær

c) Kasserer

d) Kirkeværge

e) Kontaktperson

f) Sognepræst

3. Vedtægt for valgt kasserer

4. 0-seminar - evaluering

5. Status vedr. belysning uden for
kirken

6. Evaluering af møde med
provsten ang. ombygning af
præstekontor mm.

7 Evaluering af arrangementer

Koncert 6. 2.22

Vi har ikke hørt fra Dan Junger. Han har indtil 1. marts kl.
12.00 til at svare. Sussi og Dorthe taler med Birgitte.
Børnebibler købes fra gang til gang.
Vi har fået retningslinjer for lægmandsgudstjenester. Der er
en artikel i Menighedsrådenes Blad 02 2022.

Der henvises nu til Hans Vestergaard Jensen, når man
ringer til kirkens fastnetnummer samt Trines arbejdsmobil.

Vi skal have anskaffet de ting, som vi har fået penge til i
budget 22. Vi skal overveje ønsker til budget 23.

Der er aftalt nyt møde med provsten og arkitekter vedr.
ombygning tirsdag d. 22. 3. kl. 15. 55 i Business Park.
Der er kirkesyn lørdag d. 26. marts kl. 13. 00.

Der kan søges refusion til COVID-ramte medarbejdere. Der
er investeret i ny vinterjakke til Arne.

Dorthe printer folder om sorggrupper, som kan ligge i
kirken.

Forelagt, godkendt og underskrevet.

Et godt et godt og vellykket arrangement. Der var 40
tilmeldte fra ti øer. Det var et godt forum for
erfaringsudveksling. Der var en god blanding af præster,
biskop, provst, folketingsmedlem og menighedsrødder. Alle
fik noget godt og meningsfyldt med sig derfra.

Arne rykker for det hos håndværkerne.

Formalia blev gennemgået. Næste møde er d. 22. marts.
Processen kører. Forventet byggestart efter sommerferien.

8. Planlægning af fremtidige
arrangementer

Fastelavn

Kirsten og to af hendes damer trådte til, da Margrethe og
Ask blev syge. Det var et fint arrangement med en fin
blanding af fælles sang og korsang. Margrethe og Ask er
rykket endnu et år til kyndelmisse 2023.

Det er styr på fastelavnsarrangementet.
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Venø - dage i påsken Arne vil gerne lave et løb i kirkeskoven. Der kan vindes et
gavekort til Bog & Idé. Marianne orienterer Søren Hindkjær.

Fællesspisning Spisning kl. 17.30. Tilmelding senest d. 10. april til Sussi pr.
Skærtorsdag d. 14. april sms. Gudstjeneste kl. 20. 00.

Sangaften d. 17. marts i Menig og menighedsråd på Venø er inviteret til
Resen/Humlum. sangarrangement ved Jesper Kallesøe i Humlum Kirkehus

d. 17. marts kl. 19. 30. Kaffe koster 25 kr. Tilmelding til
Sussi senest d. 10. marts.

9. Fremtidsplan

10. Venøposten

11. Næste møde

12. Åbent spørgepunkt

13. Evt.

Kalkning af kirke ude og inde. Småreparationer til maleren.
Projekter og skærm. Sogneudflugt. Anderledes
gudstjenester som fx strikkegudstjenester. De grå synger.
Afvaskning af bænke. Hynder til kirkebænke. Tagrender til
våbenhus. Højskolesangaften. Solnedgangsmusik.
Kirkekaffe.

Hans har skrevet. Marianne skriver.

Tirsdag d. 22. marts kl. 18. 15 med spisning hos Sussi.

Intet

Intet
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