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Dagsorden Beslutning

Fravær

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3.Siden sidst
   a. formanden

   b. næstformanden
   c. kasseren

   d. kontaktpersonen
   e. sognepræsten

4. Tiltrædelsesprotokol

5. Status for igangværende arbejde
    - spær,loft, ringeanlæg og kapel.

6. Status vedr. kirkegård

7. Evaluering åben ø

8. Konfirmation 2018

Ingen.
     
Godkendt og underskrevet.
     
Ingen.
     

Vi har haft besøg af Mikala Eken, som skal lave korset der 
skal være på alteret. Det ventes færdigt til efteråret.               
Der kommer folk fra Thubalka d. 25. april, der skal stabilisere
ringe-kime-anlæget.                                                                 
Restaurering af kalkmalerierne vil blive foretaget enten før 
sommerferien eller til efteråret, afhængig af hvem fra 
'Hørninggården' der skal udføre arbejdet.                                
-
Ove og Sussi skal til økonomisamtale i morgen, 18. april, 
hvor de bl.a. skal gøre rede for, hvad vi vil bruge vores 'frie 
midler' til : pudse og kalke kapel, oprydning i 
præstegårdsskoven, træbehandle carport og reparere 
rygning på samme, gøre depotrummet pænt – males, skiftes 
radiatorer, nye skabe m.m.
Der var 103 til spisning skærtorsdag. Næste år vil vi starte et 
kvarter tidligere, så der bliver bedre tid til at spise og snakke.
-
Helle har haft en, meget positiv, mus-samtale.
Per skal til et møde med Realdania.
I går, 16. april, gennemgik Per konfirmationen med 
konfirmanderne og deres forældre, og d. 26. april får han 
besøg af sine konfirmander fra Struer.
Ved friluftsgudstjenesten d. 21. maj, vil der være bus fra 
færgen. Færgen er gratis for gående.
FDF – Thyholm vil stå for salg af pølser m.m.
     
Behandlet og underskrevet.
     
Spær er skiftet og de sidste tagsten bliver lagt i morgen, 18. 
april
     
Ove, Per og Kirsten har haft et møde med Ole Andersen fra 
Struer Kirkegård. På baggrund af samarbejdsaftale mellem 
Venø Menighedsråd og Struer Kirkegård blev de forskellige 
afsnit, kirkegård, p-plads, depot, skråninger, 
præstegårdshave m.m. gennemgået mhp. de opgaver, som 
Struer Kirkegård skal gennemføre her og nu.
     
Endnu et flot arrangement på hele øen, og ikke mindst 
omkring kirken. Der var rigtig mange besøgende. Der var 225
besvarelser til konkurrencen vedr. kirken, og 139 ved 
skattejagten i Præstegårdsskoven.
     
Der er 6 konfirmander i år.
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9. Venøposten

10.Næste møde

11. Evt.
 

Ove og Per skriver.
     
Tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 hos Hanne Nielsen.     

     , den       

underskrifter


