Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: LGB, PHA, JBN, KSB

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 104

Torsdag den 20. feb. 2020 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning: Knud

Dagsorden

Beslutning

1

Tilføjelse af punkt 2a: Genplacering af gravminde på
Ørting kirkegård
Nyt : Strikkegudstjeneste sidst i marts.
Møde med konfirmander og forældre. 5-6 konfirmander i
Falling. Arrangement med mini-konfirmander
(Fjordpastoratet) i uge 10. Sang-gudstjenester omkring
Fastelavn Torrild 23. feb. kl. 17 og på Alrø kl. 19,00.
Børnegudstjenste i Hundslund den 26. feb. Kl. 17.00.
Nye koncertaktiviteter på tegnebrættet.
Det er muligt ved at erhverve på lige fod med andre iht.
Kirkegårdsvedtægter.

Godkendelse af dagsorden
2
Nyt fra præsterne

2a
Ønske om genplacering af
gravminde – Ørting kirkegård
3
Placering af informationsskilt til
Banestien
4
Ønske om renovering af
genforeningsstenen
5
Styring af ringning og varme
6
Udbygning højtaleranlæg i
Ørting kirke
7
Ombygning Sognehus
8
Revidering / underskrift af
regnskabsinstruks
9
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

Skiltet placeres langs fortovet mod vest på sydsiden af
Bilsbækvej (Foran præstegården)
Stenen er blevet renset for alger. Yderligere renovering
mener vi ikke påhviler os.
Udsat
Det er bevilget.
Udbudsmaterialet er udsendt. Graverkontoret flyttes
midlertidig til det gamle embedskontor.
Udsat

2. Præstetavler er under færdiggørelse. Stendige i ved
Ørting kirke projekteres. Eltavle i Falling kirke er
udbygget, da det var underdimensioneret. Del af taget
på våbenhuset i Falling er utæt (vandet trænger i
gennem teglstenene).
3. Provstesyn den 19. maj.
4. Aktivitetsudvalget arbejder på kommende
arrangementer.
5. Årsregnskab 2019 er under udarbejdelse.
6. Det er besluttet at det nye fælles menighedsråd
kommer til at bestå at 2 fra hvert sogn.
Der arbejdes på hvorledes den nye organiststilling
skal defineres. Alsangsarrangementet er aflyst i
Fjordpastoratet. Ny fælles hjemmeside og kalender er
under udarbejdelse.
7. Drøftelse af kirkesanger / organist dækning i Fjordpastoratet
Der bliver fælles annoncering omkring valget i provstiet
.

10
Eventuelt
Ørting, den 20. feb. 2020
underskrifter

