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Dagsorden

Beslutning

1
Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsten

Præsterne har sendt en skrivelse til biskoppen, hvor de
anfører at de synes at provstiet er for lille, med kun 7
præster. Der er for lidt mulighed for sparring dynamik og
sårbarhed ved sygdom. For få, til at løfte de opgaver der
bliver pålagt ovenfra.
Tilmelding til konfirmandundervisning kan fremover ske
digitalt. Nana har i tiden fra den 23-3 – 30-6 flyttet sin fridag
til fredag.

3
Fastsættelse af dato for
menighedsmøde
Skal der kobles et foredrag /
let tragtement på?

Endelig dato endnu ikke fastsat.

4
Fremlæggelse og godkendelse
Godkendt
af årsregnskab for 2018
CVR-nr. 59761811
Indsendt den 26-03-2019 kl. 08:18
5
Der er indhentet et overslag på arbejdet. Det er en
Overslag vedr. omfugning af
bekostelig sag.
kirkegårdsmur i Falling
Det undersøges hvordan opgaven er løst andre steder.
6

Endelig beslutning udsættes til næste møde
Udlejning af præstegården

7

Mulige løsninger blev debatteret.
Præstekontor

8
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

1. Der skal laven et fælles præstegårdsudvalg med eget
budget.
2. Der sprøjtet for borebiller i Kirken i Falling.
Elinstallationen i loftrummet er blevet delvis renoveret.
Taget på våbenhuset i Falling er blevet behandlet så
det er tæt.
3. Kirkegårdstakster skal genberegnes i 2019. Arbejdet er
startet i et udvalg bestående af gravere, kontaktperson,
præst og provstiudvalg med Karna som sekretær /
tovholder.
Temamøde i Århus: Kirkegårde – et aktiv eller en
økonomisk møllesten.
Vi har modtaget en bog: Kirkegårde i udvikling med
eksempler og løsninger.
4. Sidste arrangement i foråret er den 4. apr. Næste møde
i udvalget er den 24. apr.
5. intet.
6. Mange har ønsket fremvisning iht. Præstestillingen.
Henrik Wigh-Poulsen 60 år. 3. maj. – JP deltager.
7. Der har været et fælles personalemøde for de ansatte i
Fjordpastoratet, hvor der blev udvekslet tanker, ideer og
ønsker for fremtiden. Det var et godt møde med god
stemning.
Kirsten vil gerne have plads til at arbejde med blomster.
Der bliver lavet plads i det gamle graverkontor i
kapelbygningen Ørting.
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underskrifter

Blad nr. 96

Beslutning

