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Dagsorden

Beslutning

1

Tilføjelse af punkter:
2a : Ni læsninger – Hygge i Sognehuset
6a : Beslutning om renovering af
beplantning uden for det nordlige kirkedige.
6b : Beslutning om renovering af beplantning langs
adgang til våbenhus i Ørting
Godkendt.
December måned i kirkerne.
2 søndag i advent er der De 9 læsninger i Ørting og Torrild
kirke.
3 søndag i advent er der 2 familiegudstjenester i Gylling
og Torrild
4 søndag er der 2 gudstjenester, Syng julen ind. I Alrø og
Falling.
Der vil være de traditionelle gudstjenester forskoler og så
videre
Der holdes en gudstjeneste i hver kirke juleaften. Det vil
være efter først til mølle princippet.
De kommer en tekst i Odder Avis.
Gudstjenestelisterne er i det nye kirkeblad, der er på vej.
Menighedsrådet inviterer til Hygge i sognehuset (Gløgg og
æbleskiver) efter ”De ni læsninger”.

Godkendelse af dagsorden

2
Nyt fra præsterne

2a
Ni læsninger –
Hygge i Sognehuset
3
Donation af audioudstyr til salen
4
Anlæg af handicap adgang til
kirke og Sognehus
5
Beslutning vedr. areal omkring
præstegård
6
Beslutning om forlængelse af
bøgehæk langs vej til
materialeplads.
6a
Beslutning om renovering af
beplantning uden for det nordlige
kirkedige.
6b
Beslutning om renovering af
beplantning langs adgang til
våbenhus i Ørting
7
Rengøring af Sognehus
8

Nyt fastmonteret Lærred til væggen. JPP arbejder videre
på sagen.
Så snart aftalen om pladsen er på plads med kommunen,
sættes det i gang.
Det fremlagte forslag vedtages.
JPP kontakter landmåleren, så der kan arbejdes videre.
Hækken forlænges.
Jens Theodor bestiller hækplanter.
Der renoveres.

Når trapperne er renoveret, skal der laves ny beplantning.

Der er brug for mere rengøring, nu hvor der er bygget om i
sognehuset og på grund af coronaen, Der følges op på
det.
Formiddagsmøde kun for medarbejdere og JPP.

Medarbejdermøde
9

Udsat.
Grandækningsfrokost /
afsked med menighedsråd

10
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg

1. Der har været ejendomsmægler på. Den sættes til salg i
nærmeste fremtid.
Jorden sælges separat.
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2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

11
Eventuelt
Ørting, den 19. nov. 2020
underskrifter

Beslutning
2. Øst diget i Ørting er færdigt.
Syd diget ca 5 m omsættes snarest.
Stendiget foran sognehuset skubbes på plads.
I Falling har der været besigtigelse af kirkegårdsmuren,
og set på randtræerne.
Der skal laves en projektbeskrivelse, på hvad der skal
laves.
3. P.pladsen i Ørting. Der arbejdes på sagen på
kommunen.
4. Der har været sidste møde i det lokale aktivitetsudvalg.
Den nye kirke-kulturmedarbejder-organist Stine var med
og blev præsenteret.
5. Intet nyt.
6. Møblerne til kontorerne kommer nu. Gardinerne er sat
op.
Der kommer fibernet i sognehuset.
Alarmsystemet i Falling op dateres inden jul..
7. Kontaktpersonerne holder møde med kirketjenerne
angående afvikling af julegudstjenesterne i næste uge.
Intet

