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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd onsdag den 10.
februar 2016 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dato: 01.02.2016

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Torben Højbjerg

Blad nr. 55
Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.

2. Tak for god stemning og tilfredshed med nytårsfesten.
Der er udsendt forvarsel om Distriktsforeningens Hornemøde den 5. marts.

4. Projektbeskrivelse og økonomi
vedr. opgang fra Bredgade til
kirken.

3. Årsregnskab 2015 fremlægges på næste møde

5. Børnekor - en drøftelse.
6. Frivillighed og det kirkelige
arbejde - oplæg ved Edith Vaihøj.
7. Indkøb af opvaskemaskine til
sognegården.

4. Kirkegårdsleder Martin Sonne fremlagde projektet. Kirkegårdsudvalget skal nu arbejde videre på projektet, så punktet
kan komme på igen til næste møde.
Fjernvarmerør op til kirken skal skiftes i de eksisterende
varmekasser. Provstiet orienteres.
5. Oplæg fra Korleder/Kirkesanger Anne Risager. Oplægget
blev positivt modtaget, da alle er meget tilfreds med koret.
Menighedsrådet godkendte budgetoplægget.

8. Udviklingsplan for kirkegården.
9. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
10. Projektor i sognegården.

6. Edith Vajhøj gav oplæg vdr. besøgstjeneste.
Menighedsrådet var glad for tiltaget og ønsker, at hun
arbejder videre med sagen, og at der samarbejdes med
Ugilt. Grønt lys for økonomi til opstart.
7. Menighedsrådets godkendte kirkegårdsudvalgets løsning
for opstillelse og forslag til køb af ny opvaskemaskine.

11. Evt.
8. Menighedsrådet indstiller:1. at kirkegårdsudvalget arbejder
videre med sagen. 2. at Martin Sonne sammen med arkitekt
laver plan for skitse/økonomi 3. at punktet behandles på
rådets juni-møde. 4. at sagden derefter sendes til Provstiet.
9.Mads Horshauge/kirkeværge: Bjarne Holmberg/hallen
ønsker at afholde koncert med Die Herren i Tårs Kirke. Der
bliver i så fald en koncert for konfirmanderne samme
eftermiddag.
Fin fastelavnsfest med 110 til fest i Sognegården efter
gudstjenesten.
Kontaktperson: Intet
Præsterne: Nu begynder eftermiddagsundervisningen af
konfirmander: 11.feb. og 10.marts og 7.april fra kl. 12.00 til
kl. 16.00.
Fastelavns søndag afsluttedes mini-konfirmandundervisningen for denne gang. Fint forløb, søde børn, 25
har været tilmeldt.
Kirkegårdsleder Martin Sonne: Håndterer parkering til
begravelser, her hvor vore parkeringskapacitet er påvirket af
vej-opgravninger.
Kirkegårdsudvalget: Der er udsendt referat fra Kirkegårdsudvalgs-mødet i Sognegården den 5.feb.
Børne/Unge-udvalget, Henriette Bæk har udsendt plan for
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næste års arrangementer.
Edith Vajhøj har deltaget i Provstigudstjenesten i Hjørring
den 31.januar og omdelte et referat bl.a. af provstens tale
bagefter.
Kirke/junior-rødder/Henriette Bæk Hansen: De ønsker deres
projektor ophængt i Sognegårdens store sal. Omkostning
ved ophængning og anskaffelse af evt. lærred undersøges af
formand Carsten Skovsgaard
11. Intet
Mødet hævet kl. 20.50

, den

underskrifter

