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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 8.5.2019 kl. 19.00 i
sognegården.
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Formandens initialer:
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Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende: Line Anderson
1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering fra kasserer.
4. Budget 2020.
5. Flytning af urne. Generel
drøftelse/beslutning.
6. Projekt præstegård og
sognegårdsudvidelse. Drøftelse og
videre forløb.
7. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst og udvalg.

2. Naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj - der mangler
hjælpere ved kirkestand - om håb.
Invitation fra Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg til studietur til
Helsinki i Finland fra den 24. sept. - 1. okt.
Invitation til Distriktsforeningens sommertur til Brønderslev
den 19. juni med mødetid kl. 18.45.
Tak for hjælp til vagter i kirken ved Agnete Brittasiuses
påskeudstilling. Thorvald Baggesen har doneret hendes
kirkeskib til Tårs Kirke.
3. Kvartalsrapport fra 31/3 omdelt og kommenteret.
4. Kassereren har værtet til Budgetmøde i Provstiet den 7.
maj. Budgetrammen er samme beløb som sidste år.
Kasseren bebuder mødepligt til næste menighedsmøde den
12. juni kl. 17.00.

8. Eventuelt.
5. Menighedsrådet godkendte flytningen.
6. Formanden har lavet et notat (vedlagt protokollen) om det
hidtidige forløb, og sagen viderebehandles nu af
præstegårds- og Kirkegårsudvalget og formanden. Der
afholdes et møde i august, hvorefter sagen igen sendes til
provst og provsti i efteråret.
7. Kirkegårdsleder Martin Sonne udskyder afslutningen af sin
videreuddannelse til efteråret 2020.
Kontaktperson Birthe Gadekær: Der har været afholdt MUS
samtale med kirketjeneren, hvorunder det kom frem, at der
er pres på sognegården. Ca. 1200 mennesker pr. månded er
igennem huset.
Præsten: Konfirmationerne er vel overstået. Fulde kirker og
alle glade og tilfredse. Tak for al hjælp.
Påsken gik fint, og der har i sognet været stor glæde over
Agnete Brittasiuses påskeudstilling i kirken, og der har været
mange besøgende.
Kirkegårdsudvalget Torben Højbjerg: Referat omdelt fra
udvalgets møde den 3.maj. Toilet i Morild Kirke nu færdigt.
Ungdomsudvalget Henriette Bæk Hansen: Der er udsendt
invitation til lederarrangemet i Sognegården den 6. juni kl.
19.30.
Edith Vajhøj: Der bliver ingen indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp næste år.
Godt møde i Besøgstjenesten den 21. marts.
Edith deltager i Danske Kirkers Råds møde i København den
11. maj.
8. Intet

Mødet hævet kl. 20.45
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