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Dato: 01.06.2015

Blad nr. 50

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Der er på forhånd afbud fra Henriette Bæk Hansen, og afbud
kom der også fra kirkegårdsleder Martin Sonne.

2. Siden sidst ved formanden.

1. Referat godkendt og underskrevet

Formandens initialer:
CS

3. Orientering ved kassereren.

2. Invitation til studieturen for menighedsråd og ansatte i
Tårs-Ugilt Pastorat den 6. sept. er nu udsendt.
4. Edith Vaihøj giver kort orientering Vindmøller ved Høgsted - Carsten skovsgaard har opponeret
fra deltagelsen i Landsmødet.
mod, at det vedrører Tårs kirke og sogn.
Ved det afholdte Budgetmøde i Hjørring Provsti blev der talt
5. Facebook.
om udgifter til repræsentation, og der er senere udsent et
På foranledning af B&U udvalget
brev med vejledninger.
skal MR tage stilling til evt. brug af
Stiftet har igen varslet vurdering af præsteboligen Vrejlev
mediet facebook.
Klostervej 33 den 17. juni kl. 13.30.
Mads Horshauge orienterer.
Distriktforening Vestvendsyssels sommertur for
menighedsråd og ansatte går i år til Dronninglund den 25.
6. Kirkegården - oplæg til udvikling juni om aftenen.
ved Carsten Skovsgaard.
3. Kopi af Kvartalsrapport omdelt og kommenteret.
7. Orientering ved kirkeværge,
Kassereren delte foreløbige tanker og kommentarer vdr.
kontaktperson, præsterne,
Budget 16 med rådet, og der var her enighed om, at der skal
kirkegårdsleder og udvalg.
bruges penge på kirkebygninger og kirkegård(fortrinsvis til ny
hæk)
8. Eventuelt.
4. Fin orientering om strømninger og diskussioner og
problemer i landets kirkelige liv lige nu, og det gav glæde
over hjemkirken, der synes godt med.
5. Facebook kræver tid og en chef. Menighedsrådet drøftede
facebook, men vil ikke tage initiativ til selv at oprette en profil.
6.Vi så flotte og inspirerende billeder fra Vinderød kirkegård.
Der arbejdes videre især i kirkegårdsudvalget med ideer til
forskønnelse af vores egen kirkegård og plan for, hvad vi gør
med de mange tomme gravsteder.
7. Mads Horshauge/Børne-Unge udvalget: : God
inspirationsaften med psykolog Peter Westmark for alle, der
arbejder med børn/unge i sognet og fin respons bagefter fra
deltagerne.
Birthe Gadekær/kontaktperson: Der er afholdt Mus-samtale
med kirkegårdsleder Martin Sonne, hvor der bl.a. blev talt om
videreuddannelse af både ham og kirkegårdens øvrige
ansatte, hvilket Menighedsrådet bifalder meget.
Ideer til årlig kursusdag for ansatte ønskes?
Præsterne: Iben Aldal kom lige fra Stiftspræstemøde, hvor
Biskoppen havde fremlagt de første resultater af Stiftets
kirketælling, og det ser godt/rimeligt ud.
Tak fra præsterne for hjælp omk. årets konfirmationer. De
forløb som de skulle, og konfirmander og de mange gæster
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var også glade og tilfredse. Brev fra provsten om, at der er
aftalt med kommunen, at undervisningen af konfirmander
falder som sidste år med morgentimer indtil jul, og derefter
nogle eftermiddage med et længere forløb, og de tre lange
fredage virkede faktisk fint for os sidste år.
Trods voldsomt regnvejr blev 5. maj og vores70 års
mindedag for afslutningen af 2.verdenskrig en velbesøgt
eftermiddag, som mange bagefter har rost og takket for.
Torben Højbjerg/Kirkegårdsudvalget: Det udsendte referat
fra møde i Kirkegårdsudvalget i Morild den 29. maj blev
kommenteret, og nævnes her skal punkt 6. om et møde vdr.
trappe til pulpituret i Tårs kirke. Der har været afholdt møde
med arkitekt Per Seeberg. Det skal sættes som punkt på
dagsordenen til næste Rådsmøde, for at det kan komme på
APV.
Carsten Skovsgård/præstegårdsudvalget: I år skal
præstegården kun pletkalkes, og det er ikke meget, så det
ordnes bare en af dagene.
8. Intet.
Mødet hævet kl. 21.10

, den

underskrifter

