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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 12.8.2020 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 03.08.2020

Blad nr. 90
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende: Birthe Gadekær med afbud, Henriette Bæk
Hansen uden afbud

2. Siden sidst ved formanden.

1. Referat godkendt og underskrevet

3. Orientering ved kassereren.

2. Til lykke med rund fødselsdag til Edith Vajhøj.
Drøftelse omk. aktiviteter i Sognegården her i coronatiden:
Anne og Anton er i kirken med Babysalmesang, Q-kor og
Syng Sammen aftner. De officielle retningslinjer følges med
afstand og afspritning.
Børnekor venter. Vi følger skolen og blander ikke
børnegrupper.
Familieaftner og Spagettigudstj. drøftes i Børneudvalget,
men der er i menighedsrådet en bred holdning til, at vi venter
med de arrangementer og ser tiden an.
Retningslinjer for brug af Sognegården for klubber og IM
udstikkes, og Carsten Skovsgaard sender besked ud.

4. Menighedsrådsvalget 2020 orientering.
5. Opfølgning på provstesynet.
6. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst og udvalg.
7. Evt.

3.Halvårsrapport omdelt i kopi og kommenteret. Lige nu ser
alt rimeligt ud omk. økonomien.
4. Orienteringsmøde om Menighedsrådets arbejde i fbm
valget afholdes i Sognegården tirsdag, den 18. aug. kl.
19.00. Fhv skoleinspektør Keld Jakobsen er indkaldt som
dirigent.
5. Referat udsendt af møde i Sognegården den 16. juni - det
blev kommenteret. Alle var enige om, at det var et godt
Provstesyn, hvor provster og provstiudvalg var positivt
indstillet overfor Tårs Sogn.
6. Kirkeværge Mads Horshauge gav ros til personalet på
Tårs kirkegård fra sig selv, men også fra gæster på
kirkegården.
Fra kontaktpersonen: Det fælles personalemøde afholdes i
Sognegården tirsdag, den 6. okt. kl. 14.00.
Præsten: De udsatte konfirmationer i 2020 er nu fastsat til
lørdag, den 19. sept. kl. 10.30, hvor 15 konfirmeres. Lørdag
den 26. sept konfirmeres så de sidste 25 ved to gudstj. kl.
9.00 og kl. 11.00.
De nye konfirmander er indbudt til indskrivning i Tårs kirke
tirsdag den 18. aug. kl. 17.00. De begynder undervisningen
onsdag den 19. aug. kl. 7.55 i Sognegården. Vi er heldige i
år, at holdet ikke er så stort, så de kan godt som sædvanligt
inviteres på lejr fra dén 4.-6. sept. Alle de gældne regler for
corona med afstand og tilgængelig håndsprit håndhæves.
Kirkegårdsudv.: Referat fra møde i udvalget den 19. juni er
udsendt.
7. Intet
Mødet hævet kl. 20.10
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