Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: JTP. KSB forlod
mødet 18.45. (til møde i Hundslund)

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 99

Torsdag den 15. aug. 2019 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning:

Dagsorden

Beslutning

1

Tilføjelse af punkt 3a Genautorisation til kirkenettet
Tilføjelse af punkt 7a Vandledning til præstegården
Godkendt.
Kåre er nu begyndt, Velkommen til ham. Initialer KSB
Der har været møder for at få gudstjenesteplanerne på
plads.
Kirkebladet er på vej, der er flere musikalske indslag under
planlægning, sammen med Hans, organist fra Hundslund –
Torrild.
Se tidspunkter og steder i sognebladet.
Der er forslag om at der laves en liste over arrangementer i
de forskellige kirker, for at kunne lave en god fordeling. Vi
kan lave en prioritering af arrangementerne efter hvor
vigtige/traditionsbundne de er at bibeholde.
Fremlagt.

Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsterne

3
Fremlæggelse af kvartalsrapport
1.+ 2. kv. 2019
3a
Genautorisation til Kirkenettet
4

Heidi på regnskabskontoret får bemyndigelse til at løse
opgaven.
Aftalen fortsætter som hidtil.

Ansøgning om brug af
Sognehuset
5

Vi kan ikke imødekomme ansøgningen.
Beslutning vedr. ansøgning om
genopsætning af gravminde

6

JBN tager det med til aktivitetsudvalgets møde d. 21/8 19
Fælles aktivitetsudvalg
2-3 lokale medlemmer

7
Kontor- / graverfaciliteter i
Sognehuset
7a
Beslutning vedr. reparation /
udskiftning af vandledning til
præstegården
8
Udlejning af præstegården
9
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

Der ligger en foreløbig tegning. Der arbejdes videre med
projektet. Der sendes ansøgning til provstiet.
JPP sætter gang i rep.

Præstgården er udlejet fra 1/9 19.
1. Der er beskåret beplantning tæt på huset. Der er sprøjtet
for borebiller i udhuset.
2. Dele af østlige stendige ved Ørting kirke skal sættes om.
Stolperne ved kapellet er udskiftet.
Kirkerne er behovskalket.
Loftet i våbenhuset i Falling er rep, mangler at blive malet.
Fuger i gulvet foran orglet i Ørting kirke er genfyldt.
JPP/VB undersøger mulighed for ny præstetavle.
3. Intet nyt.
4. Møde d.21/8. Efterårets program er klart. Kan ses i
sognebladet.
Der er stadig ledige pladser på sogneudflugten.
Der laves opslag forskellige steder.
Tilmeldingsfrist 5/9.
5. Intet nyt.
6. Arbejdstilsynet har været på tilsyn, vi har fået en grøn
smiley, så det er rigtig godt.
Evaluering af klassebaseret konfirmationsforberedelse, der
er kommet en rapport fra den undersøgelse provstiet har
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iværksat.
Reportage fra ”Fælles om mange flere samtaler”
Fremover deltager Anette i morgensang.
Der skal laves en lovpligtig forventningsafstemning når der
ansættes ny præst inden 6/11, med formænd provst og
præster
Vi skal finde ud af hvad en ny kirke/kulturmedarbejder
stilling skal indeholde, inden 6/11.

10 Eventuelt
Ørting, den 15. aug. 2019
underskrifter

Debat og afstemning om sammenlægning af
menighedsråd, på næste menighedsmøde. D 24/10.

