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Fravær

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Siden sidst
    a. formanden

    b. kasseren
    c. kontaktpersonen
    d. kirkeværgen

   e. sognepræsten

4. Godkende budget 2020 med flg.
    stempel: Venø Sogns Menig-
    hedsråd CVR-nr. 17967517, 
    Budget 2020. Endelig budget af-
    leveret d. 15-10-20119 15:33

5. Kvartalsrapport 3. kv.

6. Anvendelse af indsamlede midler

7. Alle helgensgudstjeneste

8. 1. søndag i advent

9. Venøposten

10. Næste møde4

11. Evt.

Ingen.

Godkendt og underskrevet.

Ingen.

Velkommen til Per Toftdahl, som er vores præstevikar.
Vi har fået den endelige rapport vedrørende kalkmalerierne.
Der er gang i færdiggørelsen af helhedsplanen for 
kirkegården: der er lavet kørevej på begge sider af kirken, 
beskåret buske og træer, drænet så der ikke står vand ved 
indgangen m.m.
Der er kommet nyt toilet og bord på toilettet ved kapellet.
Venø Kirke og Indre Mission har solgt et lille stykke jord, som
ligger vest for Anders Hunsballe, og syd for Eigil Nielsen. Til 
Christian Kjær. Der har tidligere ligget et missionshus.
- 
-
Helle har haft kontakt med Anders Hunsballe ang. isolering 
under bænkene.
Per Toftdahl har haft et møde med provsten, og det er aftalt 
at han er 1/2 tids præst på Venø.
Han har fri hver mandag og onsdag
Han er her hver tirsdag og torsdag + fredag og lørdag i de 
uger hvor han er her om søndagen.

Budget 2020 er godkendt.

Gennemgået og godkendt

Det der kommer i kollektbøssen og kommer ind ved 
høstgudstjenesten, går til 'Julehjælp i Struer' eller 'Under 
broen. Det der kommer ind på mobilpay, går til diakoni 
arbejde.

Alle helgensgudstjenesten d. 3. november, bliver en 
almindelig gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der kaffe og 
småkager.

Efter gudstjenesten 1. december vil der være gløgg og 
æbleskiver i præstegården.

Per og Ove skriver.

Tirsdag d. 26. november kl 19.00 hos Hanne.
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