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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 11. januar 2012 kl.
19.00.

Dato: 2. januar 2012

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Line Anderson

Blad nr. 19
Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Bevaringsværdigt gravsted Morild.
5. Fastlæggelse/beslutning af
fremtidig informationsplatform efter sognebladets ophør.
6. Orientering fra kirkeværger,
kontaktperson, præster og udvalg.
7. Fastlæggelse af procedure i
forbindelse med ansættelse af
kirkesanger.

2. Nytårskuren 1.jan. og gudstjenesten i Tårs kirke kl. 15.30
var som sædvanligt godt besøgt.
Foldere fra Løgum Kloster Højskole omdelt.
Der skal opsættes skab til alle de ting, der fylder i
Sognegårdens kontor - Kirketjener Ellen og Organist Anton
skal sørge for det.
Kirkesanger Christine Hjort Bjerre har opsagt sin stilling pr.
31.jan. Hun har fået ny stilling lige ved siden af sit hjem.
Vores hjemmeside har været besøgt af over 6000.
3. Regning for materialer til Ugilt-konfirmander sendt og
betalt.
Gert Storgaard har været på kursus vdr. regnskab 2011.
Konklusionen på uanmeldt kasseeftersyn omdelt i kopi og
underskrevet.
Regnskabsinstruks udfyldt - (liste over hvilke beløb ansatte
kan råde over ved indkøb for menighedsrådet)

8. Menighedsrådsvalget 2012.
9. Evt.

4. Tårs menighedsråd besluttede at vedligeholde Konrad
Johs. Larsens gravsted på Morild Kirkegård de næste 25 år.
5. I 2012 vil vores nye informationskilde være Ugeposten med en halv side hver anden uge. Pris 2100 kr. pr gang
eksklusiv moms.
6. Martin Sonne orienterede om kost-pris beregninger på
kirkegården ud fra meddelelse fra provstiet.
Torben Højbjerg orienterede fra kirkegårdsmøde i Tårs den
6. jan. 2012 - kopi omdelt:
Træernes tilstand ved diget langs kapellet og langs
alleen(stormen har væltet et par stykker). Der er råd i kernen
på de fleste og de fældes, men der foretages langs allen en
hurtig genplantning.
Edith Vaihøj orienterede om pastoratets nytårsfest for de
ansatte. Edith og Birthe + 3 fra Ugilt menighedsråd har
arrangeret festen den 27.jan. i Sognegården i Tårs.
Vdr. familieaftner: fhv. organist Else Pedersen, Østervrå har
lovet at spille i foråret.
Fra præsterne: Julehjælpen omdelt, og der er kommet stor
tak for hjælpen tilbage.
21.jan. er der dåbs-gudstj. for 5 årige i Tårs Kirke. 29
invitationer udsendt.
Pastoratets konfirmationer i 2012: 29.april kl. 10.00 i Tårs
kirke. Begger præster deltager.
6.maj i Tårs kirke kl. 10.00 ved Sognepræst Kirsten Munkholt
og samme dag i Ugilt kirke kl. 10.00 ved sognepræst Iben
Aldal.
Gert Storgaard - Vdr. Morild og fyret derude. Der sættes nu
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gang i udskiftningen, tilbud indhentes.
7. Stillingen opslås i Nordjyske Stiftstidende den 15.jan. med
ansøgningsfrist den 3.februar og til besættelse pr. 1.april.
Oplysninger vdr. stilling lægges ind på nettet www.taarssogn.dk
8. Kopi med oplæg og valgkalender for Menighedsrådsvalget
2012 omdelt.
9. Intet
Mødet hævet kl. 21.30

, den

underskrifter

