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Dagsorden

Fravær

1. Evt. tilføjelser tit dagsorden

2. Siden sidst
a) Formand
b) næstformand/sekretær

c) kasserer
d) kirkeværge

e) kontaktperson
f) sognepræst

3. Regnskab 2021. Godkendelse
af regnskab 2021. Bilag "Venø
Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
17967517, Regnskab 2021,
Afleveret d. 10-03-2022 kl.
09:18"

4. Ombygning af præstekontor,
herunder godkendelse af
tegninger og ansøgning til PU
om at løfte den økonomiske
ramme.

5. Økonomi 0-seminar

6. Slutrapport restaurering Venø
Kirke

7. Økonomisamtale

8. Status på ligningsudbetalinger i
2022

9. Evaluering af arrangementer
fastelavn

10. Planlægning af fremtidige
arrangementer

Skærtorsdagsmiddag

Gudstjenestefri
søndage, til og med
august

Beslutning

-> i r---i.:-l__l_-

Brandsyn i kirken d. 6/4-22 mellem 11 og 13. Arne deltager.
Der er givet tilskud til 1 konfirmand i Struer Provsti på
6000, - kr. fra Julehjælpsfonden
Der er styr på kontrakter til solnedgangs kontrakter

Kirkesyn d. 26/3-22 kl. 13.00. Niels, Sussi og Dorthe
deltager.

Der er dåb i kirken d. 8/5-22.
Der er vielse i kirken d. 28/5-22 kl. 13.00 ved Jan Bjerglund.

Delmoms beregnes ud fra den metode Landsforeningen af
Menighedsråd anbefaler.
Regnskab forelagt og godkendt.

De seneste tegninger, dateret d. 17/3-22, er godkendt og
der sendes ansøgning til Struer Provsti om at løfte den
økonomiske ramme fra kr. 1.500.000, - til kr. 1,700.000, -.
Kasserer sender ansøgning inden d. 06/04-22.

Der er bevilliget kr. 15.000, - til arrangementet. Kasserer
indstiller derudover at et underskud på kr. 2763, 98 dækkes
også. Dette accepteres af Menighedsrådet.

Slutrapporten er printet i 2 eksemplarer samt 1 elektronisk
eksemplar til Nationalmuseet. 1 eksemplar kommer i arkiv
og 1 eksemplar kan lånes af Venøbeboere til gennemsyn.

Sussi, Dorthe og Marianne deltager i dette møde d. 28/04-
22.
Punktet tages op på næste møde.

Kasserer forelagde status på bankkonti.

Der foreslås kirkefrokost i stedet for tøndeslagning grundet
det lave antal børn på Venø.

Invitation tit Skærtorsdagsmiddag gentages i Venøposten i
April mdr.

Hans og Kirsten med kor spørges til d. 03/04-22.
Jørgen Anker Jørgensen, med kor, kommer med et indslag
til Gudstjenestefri søndag i juli eller august.
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12-Venøposten

13. Næste møde

14. Åbent spørgepunkt

15. Evt.

Udskydes til nasste menighedsråds møde.

Hans Vestergaard og Marianne skriver indlæg.

D. 26/04-22 hos Sussi kl. 18. 10

Ingen spørgsmål.

Venø, den 22. marts 2022
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