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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 9. januar 2013 kl.
19.00.

Dato: 1. januar 2013

Blad nr. 30

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
konstituerende MR-møde.

1. Referater fra nov.mødet og det konstituerende møde
godkendt og underskrevet.

Formandens initialer:
CS

2. Siden sidst ved formanden.

2. Travl, hvid jul med mange velbesøgte gudstjenester.
Formanden har udsendt julebrev til personalet med dato for
3. Kassererbetragtninger.
nytårsfest.
Folder fra Kirkehøjskolen i Vendsyssel omdelt, samt
4. Kirkegårdsvedtægt til vedtagelse. opfordring til alle til at følge de relevante kurser, der udbydes.
Fra Provstiudvalget - Budget 2013 er nu officielt godkendt.
5. Udvidelse af gravergård
- en orientering.
3. Aktuel status gør, at påpasselighed ønskes
6. Generel vedtægtsbehandling og
honorarfastsættelse.
7. Orientering fra kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
8. Eventuelt.

4. Vedtægt for Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre
Provsti, vedtaget af menighedsrådet og videresendes
herefter til Provstiet.
5. Projekt vdr. udvidelse af Kirkegårdshus/gravergård
gennemgået. Tårs Menighedsråd søger om at lånefinancere
det beløb, der ligger ud over de midler, som provstiudvalget
forud har frigivet.

9. Vedr. personale.
6. Forretningsorden og diverse vedtægter for kirkeværge,
kirkegårdsleder,kontaktperson, kasserer, sekretær osv.
gennemgået og vedtaget. I underskrevet stand opbevares de
nu i sognepræstens brandsikre boks.
Menighedsrådet besluttede at yde honorar til formand,
kasserer og kontaktperson i henhold til budget.
Menighedsrådet besluttede at bevillige en skattefri
godtgørelse
til kirkeværge og formand for
kirkegårdsudvalget.
7. Kirkeværgen: Den 23.dec. om morgenen var der kastet
sten gennem ruden i våbenhuset. Tak til kirkegårdens
personale, fordi de i fin stil og med smil klarede at bane vej
for alle gennem snedyngerne til kirken omk. jul.
Kontaktpersonen orienterde om ansvarsfordelingen bl.
personalet i forbindelse med ændringerne omk. Morild Kirke,
samt kurser for personalet, hvor Martin og Jesper lige har
været på stigekursus.
Præsterne: Velbesøgt og god Helligtrekonger-fest afholdt
med mini-konfirmanderne, der er udsendt invitationer til 5års-dåbsgudstjenesten den 19.jan, der blev som sædvanligt
udbragt julehjælp i form af madkasser, ny projektor ønskes til
konfirmandstuen(ophængt i loftet), da den gl. ikke er sikker i
brug.
Kirkegårdsudvalget: Reparation af kirkegulvet i Tårs
påbegyndes mandag i uge 7 og forventes færdig i slut af uge
8.
Børne/Unge udvalget: Henriette Bæk Hansen blev formand.
Der holdes visionsmøde i udvalget den 29.jan. og
koordinationsmøde den 5.marts, hvor Fredagsklub, FDF og
Kirkerødder inviteres med, samt evt. repræsentant fra Ugilt.
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8. Vdr. Ugeposten - adresseliste er med, når der er plads
9.

Mødet hævet kl. 21.37

, den

underskrifter

