Side 1 af 2

Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 14. marts 2012 kl.
19.00.

Dato: 6. marts 2012

Blad nr. 21

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Line Anderson og Iben Aldal

Formandens initialer:
CS

1.Referat godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst ved formanden.
3. Kirkesangeransættelse - en
orientering.
4. Kassererbetragtninger.
5. Orientering fra kirkeværger,
kontaktperson, præster og udvalg.
6. Evt.

2. Meddelelse fra provstiet: Marianne Aune er ansat som ny
provstisekretær.
Takkeskrivelse fra Stiftudvalget for Mission for sidste års
bidrag.
Ansøgning fra Dansk Kirkelig Mediecenter. Vi støtter med
750 kr.
Årets sidste sogneaften er afholdt i sognegården med hjælp
fra Bålhøjcentrets venner.
3. Anne Risager Nielsen fra Brønderslev er ansat, og hun
tiltræder stillingen som kirkesanger ved Tårs/Morild kirker pr.
1. maj.
4. De 4000 kr., der var bevilliget Kirkerødderne, er udbetalt.
Der er indkøringsproblemer for Regnskab 2011, så det blev
ikke færdigt til martsmødet, så nu forventes det fremlagt til
mødet i april.
5. Edith Vajhøj orienterede om Distriktsforeningens Hornemøde. Der deltog 4 fra Tårs, og biskoppen var hovedtaler
Birthe Gadekær, kontaktperson: Det lovpligtige
medarbejdermøde er fastsat til 2. maj kl. 14.30 i
Sognegården.
APV drøftelse skal afholdes hvert år.
Fra præsterne: Minikonfirmandafs. i Tårs kirke 12. feb. var en
fin oplevelse med glade, søde børn.
Der er konfirmand-forældreaften 28.marts kl. 19.00
God søndag den 26. feb., da biskoppen gæstede os.
Gennem formanden har han sendt hislen og tak tilbage.
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 4.marts - fin, kold
dag med rimeligt fremmøde en indsamling i Tårs på ca. 8000
kr.
Torben Højbjerg, kirkegårdsudvalget Tårs: Orientering og
mødereferat omdelt fra møde i udvalget den 9.marts.
Der arbejdes på forbedring af senderne til klokkeringning fra
kirkegården ved begravelser.
Det ser godt ud med nye lys på kirkegården, og der plantes
nye træer i løbet af 14 dage.
6. Der er indkøbt nye pc`ere til præst, organist, kirke og
kirkegårdskontor. Det var på budgettet.
Mødet hævet kl. 20.40

, den
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underskrifter

