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Der indkaldelse til møde i Tårs
Dato: 2. april 2012
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 11. april 2012 kl. 19.00.

Blad nr. 22
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Line Anderson og Edith Vaihøj
1. Referat godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Intern drøftelse vedr.
kirkeministerens lovforslag.
5. Orientering fra kirkeværger,
kontaktperson, præster og udvalg.
6. Evt.

2. Anne Riisager Nielsen, Brønderslev, er klar til at tiltræde
stillingen som kirkesanger ved Tårs/Morild kirker den 1.maj.
Konfirmationstelegrammerne er ved at slippe op, så Søren
Homann forhøres om at tage nye billeder af vore kirker til
brug på telgrammer, foldere og plakater.
En anonym henvendelse vdr. lydanlægget. Menighedsrådet
drøftede sagen og fandt anvendt procedure ok.
3. 750 kr. sendt til Dansk Kirkelig Mediecenter, de blev
bevilliget på martsmødet.
Årsregnskab 2011 forelagt, godkendt og underskrevet.
4. Det blev drøftet.
5. Mads Horshauge har fået ros for kirkegårdens stand, og
den rakte han videre til kirkegårdslederen.
Birthe Gadekær mindede om medarbejdermøde i
Sognegården 2.maj kl. 14.30 og eftersspurgte flere punkter
til dagsordenen.
Præsterne - Påskegudstjenesterne i kirkerne forløb fint og
var velbesøgte, og det var den afsluttende forældreaften for
konfirmanderne også.
Gert Storgaard fortalte, at 3.etape af renoveringen på Morild
kirkegård nu er klar, og at der skal opsættes en bænk
derude. Ligeledes er der indkaldt to tilbud på oliefyret.
Carsten Skovsgaard berettede fra præstegårdsudvalget, at
der er fældet træer omk. præstegården, og der er kommet
nyt grus på gårdspladsen. I huset er der på verandaen skiftet
punkterede ruder, og huset pletkalkes i år.
Aktivitetsudvalget holder planlægningsmøde for næste års
aktiviteter den 25.april kl. 16.30 i Sognegården
6. På maj-mødet ønskes to punkter med: fremlæggelse af
den førte statistik over aktiviteter i kirkerne og fremlæggelse
af kostprisbaserede takster på kirkegårdene.
Mødet hævet kl. 21.05

, den

underskrifter

Side 2 af 2

