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Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende : Henriette Bæk Hansen

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Regnskab 2019.
5. Budget 2021.
6. Fastsættelse af dato for
orienteringsmøde i august.

1.Vdr. punkt 7 - Kirkegårdsudvalget: Kopi rundsendt fra
møde den 28. feb. Med udgangspunkt i referatet drøftede
Menighedsrådet i forb. med punkt 3 indgående bl.a. tidligere
projekt sag nr. 13/6 2000 Brøgger, men de vedtog at følge
notatet fra sidste Menighedsrådsmøde.
Med tilføjelsen:" Torben Højbjerg respekterer
flertalsbeslutningen blev referatet godkendt og
underskrevet.

7. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst og udvalg.

2.Tak til præst og personale ude som inde for håndteringen
af arbejdet under Covid 19 krisen.
Provstesyn - dato fastsat til 23.juni - begyndende kl. 9.00 i
Morild - kl.10.30 Tårs Kirke - kl. 13.00 Præstegården.
Til lykke til Torben Højbjerg med de 70 år.
Præstegården vil blive kalket midt i aug.

8. Evt.

3. Kvartalsrapport pr. 30/4 omdelt og kommenteret.
4. Årsregnskab 2019 omdelt
5. Budget 2021 med foreløbigt forslag til fordeling godkendt.
I aug. kommer ny udmelding fra Provstiet,så Budgettet kan
endelig godtages.
6. 18. aug. kl. 19.00
7. Martin Sonne: Personalet har taget endelig afsked med
Bodil Jensen fra kirkegården.
Birthe Gadekær: Marianne Kræmmergaard skal på
uddannelse som kirkesanger. I første omgang på
Musikskolen. Kompetencefonden søges om midler.
Der bringes efter Menighedsrådets ønske personalenyt i
kommende Ugepost.
Korene begynder først igen til efteråret.
Præsten:Pænt meget at lave under corona-krisen. Med ved
at hjælpe hinanden under tjenesterne er alt forløbet uden
problemer og tilfredsstillende for dem, der havde brug for
vores hjælp i kirken til dåb, bryllup og begravelser. Nu er der
mange ekstra tjenester på vej, idet de udsatte handlinger og
dåb placeres udenfor gudstjenesterne pga det begrænsede
kirkegænger-antal.
Lørdag den 13. juni konfirmeres fire konfirmander.
De resterende 41 konfirmander konfirmeres den 19. og 26.
sept.
Kirkegårdsudvalget holder møde den fredag, 19. juni kl. 7,30
Edith Vajhøj: Der er kommet ny dato for det aflyste
Højskoleophold på Rude Strand - - 13.-18.dec.
Edith deltager i Menighedsrådsforeningens landsmøde, der
er flyttet til 30/10-1/11.
7. Intet
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