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Dagsorden

Beslutning

1
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Nyt fra præsterne

- Der er nu etableret en facebookside og en youtube kanal
for Fjordpastoratet. Her blev der bragt påskehilsner fra
hhv. Ørting og Gylling kirke. Præsterne har aftalt på skift at
lave en andagt/hilsen på gudstjenestedage enten i video
eller tekst. Der laves et link fra Fjordpastoratets nye
hjemmeside til både facebook og youtube.
- Der var stor tilslutning til skærtorsdags-arrangementet ”Vi
spiser sammen – hver for sig” med 257 deltagere i hele
Fjordpastoratet.
- Kirkeblad forventes udsendt medio juni i stedet for primo
juni, så vi får mulighed for at tilrette indholdet i forhold til
folkekirkens genåbningssituation.

Fremlæggelse og godkendelse af
årsregnskab 2019.
CVR-nr. 59761811
Indsendt den xx-04-2020 kl. xx:xx

Fremlagt og godkendt.
Indsendt den 23. apr. 2020 Kl. 09:45

Fremlæggelse af kvartalsrapport
1. kv. 2020

Fremlagt og godkendt.

Beslutning vedr. tilbud på
Styring af ringning og varme

Tilbud godkendt og systemet installeres i Ørting og Falling
kirker.

Ansøgning om fortsat brug af
Sognehus til fællessang

Ordningen fortsættes som hidtil.

Ombygning Sognehus

Eksisterende kontorlamper samt køkken, hårde-hvidevarer
mm. genbruges i det nye byg.
Forventet ibrugtagning primo juli 2020.

Beslutning vedr. Valg af pengeinstitut iht. gebyrer

Aktiviteterne samles i Sparekassen Kronjylland.

Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

1: Genforeningsstenen foran præstegården er blevet
registreret som fredet
2: Ny præstetavle er færdiggjort og ophængt i Ørting kirke.
Projekt for Ørting kirkedige er indsendt til provsti/stift. Utæt
tag i våbenhuset i Falling kirke imprægneres. Ny
elinstallation til prædikestolen i Falling kirke. Alterstagerne
i Falling kirke er gennemrenoverede.
3: Der er kontakt med Odder kommune vedr. ejerforhold
for parkeringsplads ved Ørting kirke.
4: Det koordinerende aktivitetsudvalg for Fjordpastoratet
har holdt møde og påtænker at arrangere sangaftner i
løbet af sommeren i de seks kirker samt tre højskoledage i
løbet af efterår/forår.
Det lokale aktivitetsudvalg planlægger møde.
5: Gennemgået i punkt 3 og 4.
6: Intet
7: Arbejdsmiljødag for Fjordpastoratet er udsat.
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Eventuelt
Ørting, den 23. apr. 2020
underskrifter

Der blev spurgt til processen for den fremtidige kirkekulturmedarbejder i Fjordpastoratet.

