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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 12.9.2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
(Der er kor i sognegården)

Dato: 03.09.2018

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren,
herunder kommentering af seneste
kvartalsregnskab.
4. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præst,
kirkegårdsleder og udvalg.
5. Eventuelt.

Blad nr. 77
Formandens initialer:
CS

2. Vdr. indbrud i kirker - alle skal være opmærksomme.
Fra Provstiet vdr. sundhedsforsikring for ansatte - der er ikke
hjemmel for at lave speciel forsikring for Folkekirkens midler.
Afløsningsgrupper for præster - fra 1.okt. skal Tårs have
afløsning fra Provstiet og ikke som nu fra Vrejlev/Hæstrup .
19 ruder udskiftet i præstegården pga punktering.
Brev fra Kaare Gade vdr. Kirke.dk i Kr. Dagblad - vi takker
nej.
3. Skrivelse fra Provstiet - taget ad notam.
Kvartalsrapport fra 31. aug. omdelt og kommenteret.
Kassereren har deltaget i Budgetsamråd i Provstiet den
27.aug, hvor der udmeldtes, at det økonomiske grundlag
næste år bliver som hidtil.
4. Kontaktperson: Der har været afholdt den årlige APV
drøftelse (Birthe Gadekær, Martin Sonne og Jesper
Rothmann) .
Der er medarbejdermøde den 9. okt. fra kl. 14.00 - 15.30 i
Sognegården - Dagsorden er udsendt.
Der har været afholdt MUS-samtaler: Kirkesanger fortalte her
om evt. venskabskor. De ansatte spørger om, hvad vi
fremadrettet gør ved 9 gudstjenesterne, når de ikke altid er
lige velbesøgte?
Den årlige kursusdag for medarbejderne afholdes igen i år
sidste fredag i nov.
Præst: Både store og små konfirmander er nu til
undervisning, og der har i weekenden den 7.-9.sept været
afholdt en god konfirmandlejr.
Kirkegårdslederen har sammen med Kirkegårdsudvalgets
formand deltaget i Grøn Kirkemøde den 12/9
Kunstneren Agnete Brittasius vil gerne vise figurer frem i
Frederikshavn torsdag den 20. sept. kl. 19.30.
Kirkegårdsudvalget: Formanden har udsent referat fra
udvalgets møde den 31.aug. Det blev kommenteret.
Særskilt punkt om udbygning af Sognegården sættes på
okt.mødet.
Børneudvalget.: Ny sæson indledes med
Spagettigudstjeneste den 20. sept. og et høstarrangement
med børnehaven den 19. sept, i Tårs kirke kl. 14.00-15.30.
Edith Vajhøj har deltaget i koordineringsmøde på Bålhøj vdr.
aktiviteterne i byen. Hun har også deltaget i et møde med
Frivillighedskoordinatoren i Hjørring Kommune.
Der er møde i Besøgstjenesten den 5.okt. om formiddagen.
5.Evt. Kredslederjubilæum - receptio i Barholthytten lørdag
den 6. okt. kl. 14.30.
Mødet hævet kl. 20.40
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