Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: KA, JTP.

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 97

Torsdag den 25. apr. 2019 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning: Lissi

Dagsorden

Beslutning

1

Der tilføjes et punkt 8a. Hjertestarter.
Godkendt.
Præsentation af gudstjenesteplan.
Det er vigtigt for planlægning af arrangementer, at der laves
en fælles kalender, el. lign. Så der ikke dobbeltbookes med
arrangementer i Fjordpastoratet.

Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsten
3
Fastsættelse af dato for
menighedsmøde
Skal der kobles et foredrag /
let tragtement på?
4
Budget 2020
Ønsker – planer - visioner
5

24/10 kl 19
Vi begynder med et let traktement, derefter
menighedsmøde, blandt andet med debat om den nye
struktur.
Møde med Provstiudvalget d. 30/4 om ønsker og visioner
planer til det fremtidige budget.
JBN

Valg af formand for valgbestyrelse
6
Omfugning af kirkegårdsmur i
Falling
7

Vi kigger på det til syn.
VB kontakter en arkitekt.
Præstegården lejes ud, på tidsbestemt lejemål.

Udlejning af præstegården
Fremtiden ?
8
Præstekontor / Samtalelokale
Etablering – Inventar
8a.
Hjertestarter.
9
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

10
Eventuelt
Ørting, den 25. april 2019
underskrifter

Fællesudgift for Fjordpastoratet.
Der søges af 5% midlerne.
Der skal sættes solfilter på vinduerne.
JPP kontakter Christian Stougaard.
Vi siger ja tak til Magrethelyst friskole, om at få omplaceret
den hjertestarter de har til sognehuset.
1. Intet nyt.
2. Loftet i våbenhuset i Falling mangler at blive rep, nu er
taget tæt.
Kirkerne bliver gennemgået for rep. kalkning.
3. Intet nyt.
4. Der har været møde d.24/4. Programmet for efteråret er
fastsat. Det offentliggøres i kirkebladet.
5. Intet nyt.
6. Intet nyt.
7. 1/5 opslås gravermedhjælperstillingen.
Vi skal betale 0,15 strafpoint for ikke at have elever,
svarende til ca 3300 kr.
Nana og Jonathan, organisterne fra Odder som har været
tilknyttet Ørting og Falling sogne, har tilbudt deres hjælp i
2020 til at spille til arrangementer i vore kirker. Vi er glade
for tilbuddet og vil gerne benytte os af det, hvis vi har brug
for det.
Konfirmandundersøgelsen, der er møde på Kirkecenteret i
Odder kl 17.30 til 19 d 29/4.

