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Fravær

1. Protokol

2. Siden sidst
    a. formanden
  

  b. kasseren
    c. kontaktperson
    d. kirkeværge
    
3. Evaluering af afsked med Per,
    høstgudstjeneste

4. Referat syn præstegård

5. Budgetsamrådsmøde - referat

6. Revisionsprotokollat side 16-23 
    og påtegning af 13-09-2019 til
    årsregnskabet for 2018.
    Venø Sogns Menighedsråd, 
    CVR-nr. 17967517, Regnskab
    2018, Afleveret d.20-03-2019
    15:55

7. Naturdage 28-29.sep.

8. Gøremål - uddeling af ansvar
    a. isolering af bænke
    b. færdiggørelse af kirkegård
    c. mureropgaver (kapel/kirke)
    d. indretning toilet
  
9. Præstestatus

Per Mikkelsen er fratrådt, og da han var født medlem, er der 
ingen stedfortræder.

Godkendt og underskrevet.

Der er matchmøde i Århus d. 1. oktober, hvor menighedsråd 
og kommende præster kan få lejlighed til at møde hinanden.  
Der er foretaget opgørelse af præsteboligen, som nu er tom.
-
-
-

Til høstgudstjeneste var der ca 30 deltagere og god 
stemning.
Pengene der kom ind fordeles således: det der blev betalt 
med mobilpay gives til 'kulturelle og kirkelige formål', og de 
der blev betalt med kontanter gives til 'julehjælpen'.

Der var provstesyn i præstegården d. 13. september, 
foretaget af Birgitte Krøyer og menighedsmedlemmer. Der 
skal males lidt udvendig, lofterne skal vaskes ned og males, 
gulvene skal efterses og lakeres. Væggene males når der 
kommer en ny præst, så vedkommende kan bestemme 
farven.

Der har været budgetsamrådsmøde hvor Sussi og Ove 
deltog.Vores budget er ok, vi kan klare os med det vi får 
bevilget til næste år.

Menighedsrådet er opmærksom på manglende funktions-
adskillelse, men har tillid til nuværende fremgangsmåde.
Den fulde kollekt gives til Julehjælpsordningen i Struer 
Provsti. Da der endnu ikke er vedtagne vedtægter for Jule-
hjælpsordningen, står beløbet som indestående i 
menighedskassen.
Øvrige revisionsbemærkninger taget til efterretning. 

Lørdag bliver der skattejagt i skoven, og søndag giver Hans 
Sørensen en orgelkoncert efter gudstjenesten.

Helle kontakter Anders. Ove aftaler med Lars Holm. Ove 
kontakter Ørts. 'Byens VVS' kommer og laver en plan.

Der er kommet et foreløbigt udkast til en resolution. I den står
at en kommende præst får 30% på Venø og 70% i Resen-
Humlum, og bopælspligt på Venø.
Biskoppen ønsker evt. indsigelser senest d. 14. oktober
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10. Kommende menighedsrådsvalg

11. Venøposten  

12 Næste møde

11 Evt.

Der skal være menighedsrådsvalg i 2020. Mindst en forlader 
rådet, og vi vil opfordre venøboerne til at overveje om man vil
stille op.
Det er vigtigt vi har et fuldtalligt menighedsråd.

Ove skriver

Tirsdag d. 22. oktober kl 19.00 hos Hanne.

     , den       

underskrifter


