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Indkaldelse til menighedsrådsmøde Dato: 03.06.2021
i Tårs Menighedsråd tisdag
09.06.2021 kl. 19.00 i Tårs
Sognegård.
Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
11.05.21

1. Godkendt og underskrevet

2. Orientering fra formanden
3. Kassereren har ordet
a. orientering
b. godkendelse af budget 2022
4. Udbygning af Sognegården
- hvordan kommer vi videre

Blad nr. 6
Formandens initialer:
EV

2. Der er foretaget genautorisering af IT-tilgange.
Nye Coronaregler fra 21. maj - forsamlingsforbud 50.
Generalforsamling i Distriktsforeningen( Edith Vajhøj og
Kirsten Munkholt deltog) - Edith Vajhøj blev valgt til en af
Distriktsforeningens pladser til Årsmødet på Nyborg Strand
6.-7.aug.
Der kommer et fællesmøde med alle Bispe-kandidaterne i
uge 32.
Vdr. Bispevalget, så har formanden sendt besked vdr.
Valglister.
Fra Biskoppen: Bibelen 2020 må fortsat anvendes til læsning
ved gudstjenester. Dog må den ikke bruges vdr. ritualer.
Formanden har lavet ansøgning til Provstiet om lån til
betaling af feriepenge, samt ansøgning vdr. midler til
istandsættelse af præstegården til Budget 2022

5. Teamfordeling
Formandens og kontaktpersonens
opgaver
( alle bedes læse vedtægten for
kontaktpersonen og artiklerne i
Menighedsrådenens blad nr. 1 og 2
2021 om henholdsvis formandens
3. a. Der blev givet en orientering. Udgifter over 10.000 kr
og kirkeværgens funktioner)
skal kassereren ind over.
b. Budget 2022 godkendt og underskrevet.
6. Nyt fra sognepræst,
kontaktperson, kirkeværge,
4. Edith kom med oplæg.
kirkegårdsleder og udvalg.
Til augustmødet tages sagen op igen.
7. Evt.

5. Formanden har lavet og nedskrevet opgaverne for
formand og kontaktperson. Papirerne blev gennemgået og
indlagt ved protokollen.
6. Kontaktperson: Førstehjælpskursus for personalet - det gl.
er forældet.
Kirkesanger Marianne Kræmmergaard er optaget på
kirkesangeruddannelsen på Vestervig Kirkemusikskole.
Digetoilettet åbnes - gøres rent hver tirsdag.
Kirkegårdsudvalget: Der er indkommet tilbud på maling af
døre i Tårs/Morild kirker.
Kirkens lærred er itu - det forsøges istandsat.
Aktivitetsudvalget: Møde i udvalget den 3. juni - referat
rundsendt. Det blev kommenteret. 3. okt. deltager kirken i
erhversmessen med en stand.
Fra aug. sættes en kreativgruppe i gang.
7. Tina Abildgaard er blevet suppleant til Skole/Kirke
bestyrelsen.
Mødet hævet kl. 21.35

, den
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underskrifter

