Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: KSB

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 106

Torsdag den 14. maj 2020 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning: Villy

Dagsorden

Beslutning

1

Godkendt
Godkendelse af dagsorden

2
Nyt fra præsterne

Det har været en underlig tid, det har været svært at
håndtere, så alle retningslinjer kunne overholdes, men vi
mener det er lykkedes.
Kirkebladet er ved at blive redigeret.
Fjordpastoratet har fået en facebookside.

3
Fremlæggelse og godkendelse af
Udkast til Budget 2021
CVR-nr. 59761811
Indsendt den 14-05-2020 kl. 11:21
4

Fremlagt og godkendt.
Budget 2021 - CVR-nr. 59761811
Indsendt den 14-05-2020 kl. 11:21

Der skal være 4 m2 pr. person i kirkerne, da der synges.
Pladserne markeres med salmebøger.
Der bliver ikke nadver til at begynde med.
Det bliver kortere gudstjenester. Der bliver evt. ekstra
gudstjeneste i Hundslund, Kr. Himmelfartsdag el søndag
d. 24. maj
Hold øje med hjemmesiden og facebook.
Vi venter på de endelige retningslinjer for åbningen.
5
Vi har ca. 295.000 til at ligge ved stiftet som skal trækkes
Hjemtagelse af indlån i Århus Stift ud, til finansiering af anlægsopgaver i sognene.
6
Der skal kontaktes 2 ejendomsmæglere for at få en pris på
Ørting præstegård
præstegården, med henblik på salg.
7
Ombygningen går planmæssigt. Der har været små
Ombygning Sognehus
uforudsete ting.
8
Vi forventer at det bliver d. 9/6 kl. 19, hvis alt går efter
Menigheds- / Orienteringsmøde
planen.
Ny dato pt. 9. juni
9
1.Intet.
Orientering fra:
2. Der har været en del problemer med strømmen i Ørting
1. Præstegårdsudvalg
Kirke, det er ordnet nu.
2. Kirkeværge
Der er bestilt kalkning af begge kirker, hvor det er
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
nødvendigt.
4. Aktivitetsudvalg
3. Der er provstesyn d 19/5.
5. Kasserer
JPP og KA har haft et indledende møde med Claus
6. Formanden
Mortensen ang. køb at jorden uden for kirkemuren.
7. Kontaktperson
KA har forsøgt at komme i dialog med Planafdelingen på
Odder kommune ang. p.pladsen i Ørting
4. Der er møde i det lokale aktivitetsudvalg til August.
Der er planlagt sommersang rundt i kirkerne. Der vil være
tilmelding til arrangementet.
5. Fremlagt under punkt 3.
6. Der har været møde i Pastoratsrådet
Der er tanke om at stillingen som Kirke-kulturmedarbejder
og organist slås op som en stilling. Alternativt en halvtids
stilling til hver.
Der skal laves en fælles hjemmeside for fjordpastoratet,
samt en fælles kalender.
7. Intet
10
Eventuelt
Intet.
Genåbning af kirkerne 18. maj

Ørting, den 14. maj 2020

underskrifter

