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Kirkesyn. Vi mødes i kirken kl.
16.30. Byggesagkyndig Troels
Jensen er indkaldt. Efter kirkesyn
behandles flg. punkter:

Kirkesyn foretaget i kirken og på kirkegården. Ib sørger for
indberetning til provstiet.

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Orientering fra formanden:
1. Postliste
a) Ansøgning om kollekt til de
indsatte i Statsfængslet
Kragskovhede

Behandlet

b) Indbydelse til Biskop Henning
Toft Bro´s 60 års fødselsdag

Behandlet

c) Bekræftelse af nyt stillingsopslag Drøftet. Vi håber på mange ansøgere denne gang. Stillingen
til stillingen som Sognepræst i Tårs- er opslået for 2.gang.
Ugilt pastorat
3. Fælles kirkesanger stilling med
Tårs på 30 timer ugentlig (se bilag
sendt d.d.)

Drøftet, formand og kontaktperson kontakter Tårs
Menighedsråd

4. Godkendelse af
revsionsprotokollat til årsregnskab
2015

Godkendt og gennemgået. Kasserer gjorde opmærksom på,
at der skal være funktionsadskillelse indenfor regnskab.

5. Nyt fra
medarbejderrepræsenstant

Graver orienterede om, at grandækning påbegyndes
indenfor de næste 3 uger. De store træer på kirkegården skal
"rettes" til, så de fremstår mere harmoniske.

6. Nyt fra kontaktperson

7. Nyt fra kasserer

8. Nyt fra præsten
a) Sigurd fortæller om Luther
Ugilt Menighedsråd har ikke hørt nærmere, så vi afventer,
(referat fra Taars MRmøde i august, om vi skal være med.
skal Ugilt være med )
Kirsten orientede om, at deadline på næste kirkeblad er den
04.11.16
9. Nyt fra udvalgene
1. Aktivitetsudvalget
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a) Julekoncert, (de første
reservationer er indløbet)
Aktivitetsudvalget holder møde i
forlængelse af MR mødet

Billet pris på julekoncert bliver på kr.150,00.Billetter sælges
ved salg som tidligere år. Aktivitetsudvalget holder møde
torsdag den 13.10.16 kl. 16.30

b) Menighedsrådspleje

Heidi orienterede om, at besøgstjenesten under Tårs-Ugilt nu
har 6 besøgsvenner.

c) Evaluering, udflugt samt
høstgudstjeneste

Udflugten til Vrejlev kirkegård havde fin deltagelse. Der blev
efter rundvisning i kirken og på kirkegård spist sandwich og
sunget et par sange i sognehuset i Vrejlev.
Efterfølgende gik en lille flok Klosterruten.
Stor tilslutning igen til høstgudstjenesten.Voksenkortet fra
Tårs deltog. Der blev efter auktionen overrakt kr. 3300 til
spejderne i Lørslev.

2.Præstegårds/Kirkegårdsudvalget

Nyt køkken er bestilt, og opsættes snarest muligt.

10. Eventuelt. Herunder dato for det Ved 2. opstillingsmøde lykkedes det at få kandidater nok til
konstituerede møde eventuelt den
menighedsrådet.
17.11.16 kl. 16.30
Antallet af valgte medlemmer fastsættes efter antallet af
folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i
valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør
fem for det første tusinde og yderligere et medlem for hvert
påbegyndt tusinde, dog ikke over femten i alt.
Det bevirker, at menighedsrådet i den nye periode, kun
består af det mindst mulige antal, der kan være i et
menighedsråd nemlig 5 personer. Sidste frist for indlevering
af kandidatlise var den 27.09.16 kl. 19.00, og da der ikke var
kommet en ny liste er flg. valgt til menighedsrådet med
tiltrædelse den 27.11.16:
Valgte medlemmer:
Heidi Hunderup
Helga Knudsen
Ib Christiansen
Britta Rump (nyvalgt)
Niels Regnar Sørensen
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Stedfortrædere:
Astrid Pedersen
Annelise Larsen
Rigmor Højmark
Dorthe Bolander
Det nye menighedsråd konstituerer sig den 17.11.16

Ugilt, den 29.09.16

underskrifter

