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1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Birthe Gadekær
1.Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Status projekt gravergård
- en orientering.
5. Oplæg til visionsaften.
6. Orientering fra kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
7. Personale.
8. Evt.

2. Invitation til Distriktsforeningens forårsmøde i Horne den 2.
marts, hvor Lisbeth Smedegaard Andersen er hovedtaler,
sidste frist for tilmelding 21.feb.
Ansøgninger fra Tværkulturel kristen Sommerlejr og
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til arbejde for kirken i Bagdad afslag til begge, da Menighedsrådet vil støtte lokale tiltag
med de økonomiske midler, der nu er til rådighed.
Fin højskoleaften med Bent Isager Nielsen, godt besøgt, og
folk tilkendegav tilfredshed med aftenen, da de gik.
3. Revisionsprotokollat fra 2012 underskrevet.
Skemaer for kørselsgodtgørelse omdelt.
Foreløbigt regnskab for 1012 omdelt i kopi og kommenteret.
Kopi omdelt med Budgetramme for de enkelte udvalg for år
2013, det er udarbejdet af formand og kasserer som
arbejdsredskab til udvalgene.
4. Formanden bekendtgjorde, at efter aftale med Stiftet dags
dato kan Tårs Menighedsråd forvente svar på
projektansøgningen i løbet af få dage.
5. Menighedsråd og ansatte sætter sig sammen en aften evt. den ordinære mødeaften den 10.april - for at drøfte
visioner.
6. Præsterne: Velbesøgt dåbstræf for de 5årige, der var som
sædvanligt omk. 60 til stede.
Kyndelmissegudst. i Tårs kirke med børne og voksenkor
også velbesøgt og en fin aften
Afslutning for minikonfirmander den 10. feb. med kaffe og
gudstj. Det har været en god oplevelse for alle, 47 børn af
årgangen har været med og opført sig eksemplarisk.
Også 10.feb. var der 70-80 mennesker med til tøndeslagning
og fastelavnsfest i Barholt. Fint arrangement, hvor vejret var
med os.
Kirkegårdsudvalget: Referat fra møde i udvalget den 8.feb.
omdelt i kopi og kommenteret.
Børne/unge-udvalget: Formanden Henriette Bæk orienterede
om et møde i udvalget, hvor der også havde deltaget to
repræsentanter fra Ugilt. Hun orienterede også om en afholdt
Familieaften og fastelavnarrangementet. Næste møde i
udvalget 14.marts.
7.
8. Intet
Mødet hævet kl. 20.40
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