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Indkaldelse til menighedsrådsmøde Dato: 05.05.2021
i Tårs Menighedsråd tirsdag den
11.05.21. kl. 17.00
Vi begynder ved Morild Kirke

Blad nr. 5
Formandens initialer:
EV

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
14.04.21

Begge kirkegårde blev besigtiget, og alle var glade for synet
af to velholdte kirkegårde.

2. Siden sidst v/formanden

1. Godkendt og underskrevet.

3. Kassereren har ordet
- kvartalsrapport 2021
- den økonomiske situation 2021
- budget 2022

2. Nye retningslinjer fra 6.maj - coronatest ved kirkekoncerter
Med udgangen af okt. træder Biskop Henning Toft Bro af, og
der er fra Stiftet kommet bud om, hvem der skal lede valget
af den nye biskop.
29.april havde Formand og kasserer møde med Provsten.
4. Teamfordeling
Meddelelse fra Provstiet af 3.maj, hvor det fremgår, at de har
- vores organisation
godkendt lån til arkitektudgifter til udvidelse af Sognegården.
- kirkeværgens opgaver ( alle bedes Distriktsforeningen: 25.maj kl. 19.00 afholdes
læse vedtægten for kirkeværgen og generalforsamling i Emmersbæk kl. 19.00. - tilmelding til
artiklen om kirkeværgefunktionen i Edith Vaihøj senest 17. maj.
menighedsrådenes blad nr. 03
Sommerturen forventes afholdt den 16. juni, og den går i år
2021)
til Vrensted.
5. Nyt fra sognepræst,
kontaktperson, kirkeværge,
kirkegårdsleder og udvalg.
6. Evt.

3. Kvartalsrapport pr 31.marts omdelt i kopi og kommenteret.
Økonomiske situation gennemgået - vi skal spare.
4.Skema over strukturer forelagt. Vi gennemgik ud fra
forenklet nedskrevet skema Kirkeværgens arbejdsområde.
5. Præsten: Pænt meget præstearbejde i sognet lige nu.
Kirkegårdsleder: E-boks taget i brug.
Børneudvalget: Klubberne er nu i gang igen i Sognegården.
Aktivitetsudvalget: Der har været afholdt et udvidet møde om
planlægning ideer, fremtid og nye tiltag. Der taltes også om
hjemmeside og annoncering. Nædte møde 3.juni kl. 17.00
Kirkegårdsleder: Der er udsendt referat fra mødet i udvalget
den 7. maj. Det blev kommenteret.
6. 18.maj er der møde i Skole/Kirketjenesten i Sindal.
Mødet hævet kl. 21.35

, den

underskrifter
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