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Dagsorden

Fravær

1. Evt. tilføjelser til dagsorden

2. Siden sidst

a) formand

b) næstformand/sekretær

c) kasserer

d) kirkeværge

e) kontaktperson

f) sognepræst

Beslutning

Høringssvar vedr. ændringer af den lokale økonomistyring
er tilføjet som pkt. 7.

Udflytningssyn foretaget i præsteboligen. Sussi undersøger
priser på ting, der skal foretages før ny indflytning.

Optaktsarrangement i forbindelse med Litteraturfestival på
Struer Bibliotek afholdes pé efterskolen.

Se pkt. 3

Se pkt. 5

Har været tit møde på det fælles regnskabskontor. Vores
regnskabskontor bliver lagt sammen med regnskabs-
kontorerne i Lemvig og måske Holstebro Provsti. Til
september skal vi tage stilling, om vi ønsker at være en del
af det store regnskabskontor. Ændringerne træder i kraft 1.
januar 2023.

Skal til planlægningsmøde med Jan Bjergland og
præsterne fra Thyholm.

3. Godkendelse af budget 2023
med flg. stempel:
Venø Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 17967517, Budget
2023, Bidrag budget afleveret d.
08-06-2022

4. Procedure i forbindelse med
ansættelse af ny præst

Bidrag budget 2023 er godkendt.

5. Byggeri

6. Planlægning af fremtidige
arrangementer

Sogneudflugt

d. 27. 9. : Fælles møde med Humlum/Resen

uge 43: stillingsopslag offentliggøres
d. 14. 11.22 ansøgningsfrist
d. 16. eller 17. 11. : orienteringsmøde ved biskop og provst
d. 20., 21. eller 22. 11. : Prøveprædiker og samtaler
d. 25. 11. kl. 17: indstillingsmøde

Embedsbeskrivelse tages op på næste
menighedsrådsmøde.

Arkitekten har ansøgt om byggetilladelse. Tegningerne er
færdige.
Vi påtænker et orienteringsmøde for interesserede
venøboere i september.

Vi planlægger sogneudflugt d. 8. oktober.
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Fælles sangaften

Solnedgangsmusik

7. Høringssvar vedr. ændringer af
den lokale økonomistyring

8. Venøposten

9. Næste møde

10. Åbent spørgepunkt

11. Evt.

Dorthe undersøger om Efterskolen vil være med til at
gentage succesen fra sidste år.

Bettina har lavet programmer og plakater.
Sussi spørger om Grethe vil sørge for at annoncere.

Marianne spørger Finn, hvad de gør i Humlum/Resen.

Hans og Marianne skriver.

d. 16. august kl. 18. 10 hos Sussi. Punkter:
embedsbeskrivelse, sogneudflugt, 15 min diskussion
(Marianne)

Intet.

Intet

Venø, den 14. juni 2022

underskrifter
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