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1. Godkendelse af protokol fra den
18.08.21

Fraværende: Tina Abildgaard

2. Orientering fra formanden

1.Godtaget og underskrevet. Torben Højbjerg vil ikke
godkende og underskrive referat, fordi han vil have den
mistillid, der er skrevet ned i punkt 5 flyttet op under punkt 2.

3. Kassereren har ordet
2. Ved Budgetmøde i Provstiet kom det frem, at der er
planlagt renovering af Tårs præstegård i 2022 og af Tårs
sognegård i 2023.
Der har været møde i de to Hjørring-provstier om afstemning
5. Gennemgang og underskrivelse til Provstiudvalget. Her blev der lavet en foreløbig liste, hvor
af synsprotokol fra 31.08.21
kandidaterne er valgt, hvis ikke der indkommer en liste mere.
Deadline for andre lister er den 13. sept. Ligeledes er der
6. Studietur 09.10.21
fundet kanditater til Stiftsrådet fra de to provstier.
Edith Vajhøj har af Stiftsrådet for det mellemkirkelige arbejde
7. Gennemgang af udkast til nye
fået 10.000 kr til opstart af De Kreative, fordi der er ukrainere
principper for udlån af sognegården med.
( bilag eftersendes)
Nyt tilbud til Højskoleophold på Rude Strand fra De
Samvirkende Menighedsplejer. Tårs er tildelt 7 pladser.
8. Nyt fra sognepræst,
Der af holdes en Diakoni-konference 4. nov i Folkekirekns
kontaktperson, kirkeværge,
hus.
kirkegårdsleder og udvalg.
Dejlig velbesøgt Syng-Sammen-Aften, hvor stemningen var i
top.
9. Evt.
3. Nu er Mobil Pay installeret og klar til brug.
Formand og kasserer har deltaget i det lovpligtige
Budgetsamråd i aug.
Provstiet har bevilliget 3 gange Kirke-DV.
4. Drøftelse af skifte fra BDO til
provstiet som regnskabsfører.

4. Ingen bindinger hos BDO. Menighedsrådet besluttede at
flytte til Provstiets regnskabsførere.
5. Kirkegårdsleder og Kirkegårds-udvalgets formand skriver
det synsudsatte sammen på et regneark. Det sendes til
Menighedsrådet i uge 37. Martin Sonne spørger Provstiet om
tilladelse til, at vi udsætter det og sætter det som punkt på
næste Menighedsrådsmøde.
6. Afgang kl. 8.00 - hjemkomst kl. 17.15. Vejgaard, Saltum,
Sct. Olai og Sindal sognegårde besøges
7. Gennemgået og godkendt
8. Præsten: Konfirmationerne godt overstået og lejren for de
nye konf. med. Tak til alle jer, der hjalp og gjorde lejren
mulig.
Præsten har som sædvanligt deltaget i FDF-opstarten ved
Boller sø. Fin aften med mange deltagere ved Boller sø.
Alt det sædvanlige arbejde omk. kirken er nu igang igen.
Kontaktperson: Det obligatoriske årlige medarbejdermøde er
flyttet til tirsdag den 12. okt. kl. 8.30.
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Derfor flyttes Menighedsrådsmødet i okt. tilbage til onsdag
den 13. okt. kl. 19.00
Kirkegårdsudvalget: Referat fra møde den 20. aug. omdelt
og kommenteret.
Børne/Unge-udvalget: Nyt tiltag - Familie-gudstjeneste med
efterfølgende let frokost - afprøves førstkommende søndag,
den 12. sept. kl. 10.30 i Tårs kirke.
Børnehaven laver igen kunstudstilling i kirken i uge 45. Der
er fernisering i kirken tirsdag den 9. nov. kl. 14.00
Aktivitetsudvalget: Program for 2021-2022 er nu færdiglavet
og aktiviteterne i fuld gang.
9. Intet
Mødet hævet kl.21.04

, den

underskrifter

