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

Dato: 6.11.2012

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.

Blad nr. 28
Formandens initialer:
CS

2. Stiftsårbog omdelt.
Afmelding af menighedsrådenes blad til graver i Morild

3. Ansøgninger kompetencefonden. 3. Ansøgning om kursus i Baby-salmesang til kirkesanger
Anne og kirketjener Ellen i april 2013, samt til trailerkørekort
4. Orientering fra kassereren,
til kirkegårdsleder og kirkegårdsmedarbejderne Martin,
herunder revisionsprotokollat
Jesper og Tage
årsregnskab 2011.
4. Tak fra Missionshusets børnearbejde for 2000 kr
5. Budget 2013.
Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2011 omdelt i kopi og
gennemgået. Kasseren Gert Storgaard skal mødes med
6. Evaluering af MR-valget 13.
revisor den 22. nov. for klaring af visse punkter
november 2012.
Menighedsrådet godkendte og underskrev protokollatet.
Gert Storgaard overdrager kassererhvervet til ny kasserer
7. Orientering fra kirkeværger,
den 1. dec. 2012
kontaktperson, præster og udvalg.
5. Budget 2013 omdelt i nyeste udkast og kommenteret.
8. Eventuelt.
Budget 2013 blev derefter vedtaget
6. Sidste forhold vdr. valget bragt på plads.
Der er konstituerende møde for nyt menighedsråd den
27.nov. kl. 19.
7. Fra kirkeværgen Edith Vajhøj: Fint efterårsmøde i
Brønderslev for Distriktsforeningen med højskoleforstander
Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole. Der deltog 5 fra Tårs
Kontaktperson Birthe Gadekær: Medarbejderdagen den
30.nov. på plads
Kirkesangeren ønsker at købe Luciakjoler til sit lille kor
Præsterne: Tak for gave til rund fødselsdag(KM)
Allehelgen - højtidelige og velbesøgte gudstjener i alle pastoratets kirker. Næste år skal gudst. i Tårs evt. holdes 13.30.
Sogneaften i okt. med Jørgen Glerup rimeligt besøgt
BUSK: Fin gudstj. med flere dåb og mange besøgende, men
der var for få i sognegården bagefter
Der er afholdt APV syn hos KM
Julehjælp uddeles som sædvanligt. KM vender det med
formanden
Kirkegårdsudvalget i Tårs, Torben højbjerg: Referat fra møde
den 9. nov. omdelt og kommenteret.
pkt. 3 heri vdr. anlægsbevilling 2013. Ansøgning vdr
minilæsser sendes nu til Provstiet.
Kirkegårdsudvalget i Morild, Gert Storgaard: Fyret er skiftet,
og varmestyring kan evt. kobles på
8. Tak for samarbejdet i rådet fra de afgående medlemmer
Line Anderson og Gert Storgaard
Mødet hævet kl. 21.00
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