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Dagsorden Beslutning

Fravær

1. Protokol

2. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren
    d. kontaktpersonen
    e. kirkeværgen

    f. sognepræsten

3. Revideret årsregnskab 2017
    Menighedsrådet har 27.11.2018
    godkendt regnskab 2017 for Ve-
    nø Menighedsråds kasse.
    "Venø Sogns Menighedsråd, 
    CVR-nr. 17967517, Regnskab 
    2017, Afleveret d. 09-03-2018
    09:45"

4. Julehjælpsordningen i Struer 
    Provsti

5. Evaluering af Allehelgensgudstj.

6. Gudstjenester december

7. Status for året/plan 2019

8. Valg af poster i 2019 i henhold
    til "Bekendtgørelse af lov om
    menighedsråd" § 9-12.

Ingen
 
Godkendt og underskrevet.
 
 
Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i 'Lokale Fortællinger' 
igen i år. Det vil vi når det passer sammen med en 
gudstjeneste og andre arrangementer.
-
-
Helle har haft  mussamtale med en ansat.
Kirsten har været til møde i distriktsforeningen, og til møde i 
'Fælles Regnskabskontor'.
Per bemærker at det går rigtig godt med kirkegangen. Der er 
mange efterskoleelever der kommer i kirken.
Per arbejder på at finde en organist, der kan spille 24. og 25. 
december.
 
Taget til efterretning.
 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke bidrage til 
julehjælpsordningen i Struer Kommune, pga. endnu ikke 
afklarede forhold.
 
Det var en fin stemningsfuld gudstjeneste, også uden kor. 
Der blev nævnt navne på 2 afdøde.

Søndag d. 2. kl.10.00 - 1. søndag i advent, med æbleskiver, 
gløgg og saft i præstegården efter gudstjenesten.
Søndag d. 9. kl. 19.30 - De 9 læsninger, hvor der serveres 
kaffe/te og klejner i kirken efter gudstjenesten.
Søndag d. 16. kl. 14.00
Søndag d. 23. kl 10.00
Mandag d. 24. kl. 16.00 – Juleaften
Tirsdag d. 25. kl.10.00 – 1. juledag
Søndag d. 30. kl.14.00.

Vi mangler stadig afslutningsrapport fra arkitekten.
Det nye kors kommer snart.
Brolæggeren er færdig, og gartnerne er færdige med 
grandækning.

Ove blev valgt som formand, og Per som næstformand.
Øvrige poster varetages af:
Sussi – kasserer
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9. Menighedsrådsmøder 2019

10. Næste møde

11. Evt.

Kirsten – kontaktperson
Helle – kirkeværge
Hanne – sekretær.

Vi holder møder i 2019 på følgende datoer:
Tirsdag d. 15. januar – 19. februar – 26. marts – 16. april - 
tirsdag d.14. Maj – 18. juni – 20. august – 17. september -
tirsdag d. 22. oktober – 19. november.

Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 19.00 hos Hanne

     , den       

underskrifter


