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Der indkaldes til møde i Taars
Menighedsråd onsdag den 13. april
2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Dato: 04.04.2016

Blad nr. 56
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Iben Aldal
1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
2. Provstens rienteringsbrev om forårets præsteansættelser
og diverse møder og tiltag i provstiet læst op.
Provstesyn 19. april, begge provster deltager.
4. Godkendelse af Provstiudvalgets Brev fra aktivitetscentret på Bålhøj med ansøgning om hjælp
kommentar til regnskab 2014.
til sommerhustur med Dagcentrets brugere - vi sender 1000
kr.
5. Regnskab 2015.
3. Intet.
6. Udviklingsplan for kirkegården.
4. Kommentaren godkendt
7. MR-valget - en uforpligtende
drøftelse.
5.Menighedsrådet godkendte Regnskab 2015. Der udtryktes
tilfredshed med kasserens arbejde. Torben Højbjerg
8. Orientering ved kirkeværge,
efterlyste mere gennemsigtighed i de enkelte konti.
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
6. Martin Sonne fremviste planforslag fra Thea Tanggaard.
Det blev diskuteret, og skitser og planer videresendes til
9. Eventuelt.
provsterne.
3. Orientering ved kassereren.

7. Valgdato er 8. nov. Fælles opstillingsmøde for hele landet
er den 13. sept.
8. Kirkeværge: Mads Horshauge oplyste, at der er en koncert
i kirken den 9. nov. om aftenen, hvilket betyder, at
menighedsrådets møde den aften aflyses. Om
eftermiddagen er der kl.16.00 arangeret en koncert for
konfirmanderne.
Kontaktperson Birthe Gadekær: APV lavet, handlingsplan
følger.
Præsterne: Konfirmanderne har afsluttet undervisningen. Tak
til alle, der hjalp med eftemiddagsundervisningstimerne. Der
har været afholdt forældreaften med god tilslutning og god
stemning. Torben Højbjerg passer våbenhuset under
konfirmationerne.
Kirkegårdsleder: Martin Sonne orienterede om møder, som
han sammen med andre kirkegårdsledere har deltaget i.
Kirkegårdsudvalget: Torben Højbjerg orienterede om mødet i
udvalget den 8. april, hvorfra der er udsendt referat, samt om
provstesynet den 19. april, hvor det er planlagt, at mødet
begynder i Morild kl. 8.30
Edith Vajhøj fortalte om menighedsrådets tiltag til en
Besøgstjeneste, hvorom der er indkaldt til offentlig møde den
20. april kl. 19.00 i sognegården.
9. Der har været en forespørgsel om konfirmation om
lørdagen.
Mødet hævet kl. 20.55
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