Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: JBN, PHA, KSB

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 108

Torsdag den 20. aug. 2020 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning: Lissi

Dagsorden

Beslutning

1

Tilføjelse punkt 4a: Fremlæggelse af tilbud vedr.
omsætning af østdige Ørting
6a: Brug af Sognehuset iht. Corona
Godkendt
ML er sygmeldt.
Anna Lind vikarierer fra 1/9 til 31/10.
Den nye gudstjenesteplan for 1/9 til 30/11 er lagt.
Nyt fra præsterne er udsat.
Fremlagt.

Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsterne
3
Fremlæggelse af kvartalsrapport
2. kv. 2020
4
Udskiftning af thuja hække til taks
på Ørting kirkegård
4a
Fremlæggelse af tilbud vedr.
Omsætning af østdige Ørting
5
Ombygning Sognehus
6
Gennemgang af provstesyns
rapporter
6a
Brug af Sognehuset iht. Corona
7
Frivilligfest 7. okt.
8
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

9
Eventuelt
Ørting, den 20. aug. 2020
underskrifter

Udskiftning af thuja til taks i det nordøstlige hjørne
godkendes.
Der er indhentet 3 tilbud, det lavest indkomne tilbud er
valgt.
Ombygningen er næsten færdig og holder sig inden for
budgettet.
Der mangler indkøb af møbler.
D. 22/9 kommer nationalmuseet o.a. og ser på diget i
Falling.
Der er gang i udbedring af en del af fejl og manglerne fra
synsrapporterne.
Fejl og mangler skal afholdes over driften.
Der kommer opslag på døren, hvor mange der må være i
sognehuset, antal både hvor der er sang og uden sang.
JPP og LGB står for arrangementet.
1. Intet.
2. Intet.
3. Intet.
4. Referat fra aktivitetsudvalget.
Sogneudflugt d 17/9
Se øvrige datoer i sognebladet.
5. Regnskabskontoret har indkaldt til møde omkring
sammenlægning af økonomi.
6. Valgforsamlings møde 15/9, der er indkøbt plakater og
banner til at hænge op.
7. Menighedsrådet har modtaget en takke mail med stor
ros til præst, kirke og kirkegårdspersonale.
Der er samtaler til gravermedhjælperstillingen på mandag
d. 24. aug.
Intet.

