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Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra den
02.09.21

Pga ferie skulle Lis Als gå kl.21.00. Torben Højbjerg gik kl.
21.40.

2. a. Orientering fra formanden
1. Godkendt og underskrevet.
b. Ansøgning om " Julelys i Tårs"
( bilag medsendt)
2. Tak for positivt medarbejdermøde den 12.okt. Interessant.
tirsdags-cafe med 96 årig modstandsmand. Godt møde med
3.a. Kassereren har ordet
ungdomsledere, hvor det blev bekendtgjort, at hvis
b. Underskrivelse af budget 2022 Sognegården skal lånes udenfor de alm. mødetider, så skal
c. Underskrivelse af
der rettes henvendelse til menighedesrådets formand.
revisionsprotokolat 2020
Invitationer: Distriktsforeningens efterårsmøde finder sted i
Brønderslev den 4.nov. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
4. Evaluering af studieturen 09.10. inviterer til møde i Folkekirkens Hus i Aalborg den 10. nov.
Alle velkomne. En ukrainsk pige fra Tårs skal synge ved
5. Genoptagelse af gennemgangen mødet. Distriktsforeningen har inviteret til begyndermøde for
af synsprotokol af 31.08. +
menighedsrådsmedlemmer i Hjørring mandag den 18.okt. beslutning om indberetning til
Kaj Jensen og Tina Avildgaard deltager.Besøgstjenesten har
KirkeDV. ( bilag fremsendt)
arangeret tur til Vodskov den 29. okt.
Bispevalget slutter 27. okt. Ansøgning om støtte fra Julelys i
6. Nyt fra sognepræst,
Tårs, vi sender 1500 kr.
kontaktperson, kirkeværge,
kirkegårdsleder og udvalg.
3. Kassereren orienterede om den økonomiske situation pt.
a. Budget 2022 blev underskrevet
7. Evt.
b. Revisionsprotokolat blev udleveret til nye medlemmer og
gennemgået og underskrevet af alle
Kvartalsrapport pr. 30. sept. udleveret i kopi og gennemgået.
4. God lærerig tur. På november mødet tages sagen op igen.
Det blev bestemt, at provstiets bygningssagkyndige Per
Lønborg skal inddrages før arkitekter.
5. Kirke-DV gennemgået - nu foretages indberetning af Kirke
DV med de forventede årstal
6. Præsten: Som sædvanligt er der arbejde nok for kirkens
betjening. Store og små konfirmander er i gang og alle kor og
Babysalmesang er også startet, så kirkearbejdet er så småt
ved at være som før coronaen
Kontaktperson: Omtalte ferieafvikling og at
Arbejds/miljøkursus er sat på venteliste.
Kiregårdsudvalg: Referat fra møde i udvalget den 1. okt. er
rundsendt.
Børne/ungeudvalget: Fin spagettigudstjeneste med mange
deltagere.
Kommende tiltag for udvalget: BUSK, fernisering af
Børnehavens kunst tirsdag, den 9. nov. kl. 14.00 i Tårs kirke,
opstilling mandag den 8., spagettigudstjeneste den 11.nov.
Aktivitetsudvalget: De kreative er godt i gang med at lave
julegaver til adventsgudstjenesten. Høst og
familiegudstjenester var godt besøgt i kirke og Sognegård.
7. Næste Menighedsrådsmøde er flyttet til 17. novembber
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