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Fravær 

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren

    d. kirkeværgen

    e. kontaktpersonen
    f. sognepræsten

4. Kvartalsrapport

5. Budget 2020

6. Aggerudstilling hos Lis Jensen

7. Solnedgangsmusik 2019

8. Aktive Venødage 8.-10. juni

9. Kirkegårdens udvikling

Ingen.
     
Godkendt og underskrevet.
     
Ingen.
     
     
Der skal være brandsyn i kirken d. 21. maj.
Ang. syn af kirken. Synsrapport er sendt til godkendelse i 
Struer Provsti.
Ove og Per har været til møde i 'Julehjælpen'. Man har lavet 
vedtægter, der skal revideres af nogen der har forstand på 
det. Der er foreslået en navneændring til 'Juleindsamling'. 
Der skal være møde igen 18. juni, hvor man tager stilling til 
de nye vedtægter.
Der er ansat 2 nye provstikonsulenter, der bliver præsenteret 
på et møde d. 22. maj.
Vi er med i 'Danmark planter træer.     
-
Der var 109 til fællesspisningen skærtorsdag. Det kostede, 
alt incl, 10.569 kr, knap 100 kr pr. kuvert.
Provstiets arkitekt, Niels Chr. Andersen, har synet bænkene i
kirken. Reglementet siger at der skal isoleres mellem bænk 
og varmekilde. Det vil blive gjort snarest, og senest ved 
udgangen af august.
Kirsten har været til 2 møder i'Fælles Regnskabskontor'.
Det var et rigtig godt arrangement vi havde i kirken 
palmesøndag, da det nye kors blev afsløret, og kunstneren 
bag, Mikala Eken, fortalte om tilblivelsen.
Per har haft besøg af sine konfirmander. En god dag, hvor de
bl.a. sejlede med den lille færge.
Storbededag er der konfirmation i Struer kl. 10.00, og på 
Venø 12.00
Struer Kirke holder et arrangement for Per d. 7. juli.

Gennemgået og fundet i orden.

Ove og Sussi hører nærmere på et budgetmøde d. 16. maj.

Der er fernisering på Lis Jensens 'Aggerudstilling', med 
værker af Knud, Ib og Nana Agger, d. 2. juni kl. 11.30.
Kirken betaler forsikring og vin, og Ove holder åbningstalen.

Årets program er på plads, og der vil blive trykt navne på 
plakaten i næste uge.

Da der er friluftsgudstjeneste i Hjerm 2. pinsedag, er der 
”ingen hjemme” i kirken, Men der vil være skattekort, så man 
kan gå på skattejagt i skoven.

Der bliver et møde i juni med Ole og Marianne  fra Struer 
Kirkegård, om plan for udvikling på Venø Kirkegård.
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10. Tiltag i forb. med ny præst

11. Venøposten

12. Næste møde

12. Evt.

Der er endnu ikke en plan for hvordan en ny præstestilling vil 
blive, om vi får en præst med bopæl på Venø osv. Vi 
spekulerer på fremtiden.

Per og Ove skriver.

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 hos Per, Sønderskovvej 19.

     , den       

underskrifter


