Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: PHA

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 110

Torsdag den 15. okt. 2020 - Kl. 18.00 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning:

Dagsorden

Beslutning

1

Der er tilføjet et punkt. 15
Godkendt.
KSB er glad for at det er lykkedes at få samlet et nyt
menighedsråd og ser frem til at samarbejde med et
menighedsråd.
Anna Viller Lind er vikar frem til nytår.
Fremlagt og godkendt.

Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsterne
3
Fremlæggelse af kvartalsrapport
4

Fremlagt og underskrevet.
Fremlæggelse og underskrift af
protokollat regnskab 2019

5
Godkendelse af Budget 2021
6

Stemplet 09-10-2020 kl. 9:33
Godkendt.
Debatteret.

Lukket punkt: Personalesag
7
Beslutning vedr. Udskiftning af
trapper på Ørting kirkegård
8

Der lægges granit med chaussten.
Vedtaget.
Vedtaget.

Beslutning vedr. klargøring til
E-faktura af gravsted vedligehold
9

Vedtaget.
Beslutning vedr. Udskiftning til
takshække på Ørting kirkegård

10

Vedtaget.
Beslutning vedr. plantning af hæk, Der plantes taks.
plante-type langs det ny renoverede øst-dige i Ørting
11
Vedtaget.
Beslutning vedr. Plantning af
Der plantes Lind, Mads Beck hyres til at plante dem.
randtræer på Falling kirkegård
12
Vedtaget.
Beslutning om fiber-internet til
Falling kirke for optimering af
varmestyring og internet i kirken
13
Vedtaget.
Beslutning om opdatering af netværk i Sognehuset og tilslutning
til fiber, for at sikre kapacitet til
kontorerne og kirken
14
Vedtaget.
Info-skilte Sognehuset
Skiltning der henviser til de enkelte kontorer.
Navneskilte til kontorerne.
15
Vi har drøftet hvilke muligheder der er, i forhold til corona
Hvordan kan vi holde
restrektioner. Vi går ind for at der er en fælles løsning for
gudstjenester den 24. dec.
pastoratet.
16
1. Processen med at få solgt præstegården og
Orientering fra:
præstegårdsjorden er sat i gang.
1. Præstegårdsudvalg
2. Kampestensdiget på kirkegården i Ørting, er ved at blive
2. Kirkeværge
omsat.
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
3. Der er faldet en sten fra diget i Falling, der kommer en
4. Aktivitetsudvalg
konsulent runde i nov. Hvor der ses på det.
5. Kasserer
4. Der skal være møde d.4/11. kl. 15.30
5. Intet.
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Dagsorden
6. Formanden
7. Kontaktperson

17
Eventuelt
Ørting, den 15. okt. 2020
underskrifter

Beslutning
6. Der er bestilt møbler og gardiner til kontorerne i
sognehuset. De sidste rum er blevet malet.
Alarmen er blevet tilkoblet igen.
Der har været møde med konsulenten der skal bistå ved
sammenlægningen af menighedsrådet.
7. 1/10 er der ansat en ny gravermedhjælper Bettina
Vesterskov
Det forventes at den nye kirke/kultur medarbejder
begynder d 28/10.
Der har været fællesmøde for alle kirketjenere i
Fjordpastoratet.
Intet.

