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Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Lisa Bremer
1. Godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren,
herunder:
- godkendelse regnskab 2016
- godkendelse kasseeftersyn
- tiltrædelsesprotokolat
4. Sogn og struktur. Opfølgning på
møde i provstiet 1.3.2017.
5. Seperatkloakering Vrejlev
Klostervej 11 og 13.
6. Toilet i Morild kirke.
7. Ajourføring af kirke DV.
8. Studietur 2017.
9. Udviklingsprojekt kirkegård.
10. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
11. Evt.

2. FOF tilbyder gratis kursus for ordblinde medarbejdere.
Status på energien - Ingeniørfirmaet Brix og Kamp A/S har
sendt energimærkningsrapport på kirkens bygninger.
Ansøgning om støtte til tværkulturel sommerlejr på Hørby
Ungdomsskole. Menighedsrådet afslog.
Brev fra Biskoppen om Struktur i sognene. Der bliver inviteret
til møder den 28/8, 5/9 og 12/9
3 Regnskab 2016 godkendt.
Revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat - begge fra
30.nov.2016 blev gennemgået.
Alt blev underskrevet.
4. Tårs Menighedsråd drøftede brev fra provsterne af 3.
marts 2017. Flertal tilslutter sig punkt 3 med det forbehold, at
Tårs Menighedsråd bør få en form for indflydelse på
præstansættelsen i Ugilt, da de 50% af arbejdet, skal
erlægges i Tårs.
Torben Højbjerg ønskede det særpunkt tilføjet, at han går ind
for punkt 1.
5. To tilbud indhentet - fra Tårs Minidozer og Multivikaren.
Multivikaren fik tildelt arbejdet. Kirkegårdslederen koordinerer
arbejdet med provst og evt nationalmuseum.
Torben Højbjerg og Martin Sonne tager straks hånd om
økonomi ved ekstraopgaver.
6. Udat
7. Kirke DV - Martin Sonne ajourfører og færdigmelder de
udførte opgaver til provstiet.
8. Formanden arbejder videre på sagen og kommer med
forslag til tur og dato.
9. Formanden orienterede om udviklingsprojektet på
kirkegåden og menighedsrådet nikkede bifaldende til de
ideer, der vil blive arbejdet med ind i fremtiden.
10.
Kirkeværge Mads Horshauge omtalte Tårs Kirke på facebook
Kontaktperson Birthe Gadekær: Organisten tildelt kursus fra
den 21.-24.maj
Præsten: Travlt i kirken med mange arrangemeter og god
tilslutning.
Konfirmanderne har fordelt sig med 18-12-15 på de tre
konfirmationer,
Kirkegårdslederen Martin Sonne: Udtrykte stor taknemlighed
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over det ham tildelte kursus.
Kirkegårdslederen Torben Højbjerg: Kommenterede det
udsendte referat fra møde i kirkegårdsudvalget den 3. marts.
Der er bestemt syn lørdag den 22. april, og som sædvanligt
begynder synet i Morild kl. 9.00.
Børne/Unge-udvalget Henriette Bæk Hansen: Fastelavn var
stor succes, men der har i børneafdelingen i det hele taget
været flere sammenkomster med fin tilslutning og god
stemning.
Næste sæson planlagt.
Aktivitetsudvalget Carsten Skovsgaard: Også
voksensamlingerne i og omk kirken har være velbesøgte og
gode i år.
Besøgstjenesten Edith Vajhøj: Der afholdes en Temaformiddag om demens den 7. april. Edith vil gerne deltage i
Menighedsplejens årsmøde i Middelfart. Det koster 750 kr.,
og menighedsrådet bevilligede beløbet.
11. Pga påske omk. aprilsmødet er det aflyst og næste
menighedsrådsmøde er derfor den 10. maj.
Mødet hævet kl. 21.02

, den

underskrifter

