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Der indkaldes til
menighedsrådsmøde onsdag den
8.4.2015 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dato: 31.03.2015

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Referat godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Årsregnskab 2014.
5. Forslag til indkøb af nye
højskolesangbøder i sognegården.
6. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præsterne,
kirkegårdsleder og udvalg.
7. Eventuelt.

Blad nr. 49
Formandens initialer:
CS

2.Winnie Nørholm Rischel er udnævnt til ny provst i Hjørring
Nordre Provsti
Graver Bodil Nielsen har nu været ansat 25 år på Tårs
kirkegård. Det markeres af menighedsråd og ansatte den
17.april.
Foråret har været en travl tid med mange velvbesøgte
møder, senest påskegudstjenester og højskoleaften med Ole
Hartling. Nogle af menighedsrådet deltog i Hornemødet i
Distriktsforeningen og hørte her fhv. biskop Elisabet Dons
Christensen holde et godt foredrag.
Formanden omtalte tiltag vdr. "Grøn" kirke.
3. Kvartalsrapport for de tre første måneder af 2015 omdelt.
4. Menighedsrådet godkendte og underskrev Regnskab
2014.
Torben Højbjerg Pedersen ønsker større gennemsigtighed af
de enkelte konteringer.
Med hensyn til inkøb af minilaster er det op til
kirkegårdsudvalget at håndtere købet.
5. Menighedsrådet bestemte at købe 100 eksemplarer af den
nye Højskolesangbog.
6. Kirkeværge Mads Horshauge: Omtalte lederarrangement
6. maj for alle lerere i Børne/unge afdelingen. Der er udsendt
invitationer.
Kontaktperson Birthe Gadekær: Der er afslutning i
Voksenkoret 21. april.
Vi har fået ca. 13.000 kr af kompetencefonden til
videreuddannelse af organisten.
Præsterne: Det har fungeret med den ændrede
konfirmandundervisning. Konf. har fordelt sig med 22 og 17
på de to konfirmationssøndage. Torben Højbjerg tager
vagten i våbenhuset under konfirmationerne.
Kirkegårdsleder Martin Sonne: Gulve i hans kontor, samt i
Sognegården slebet og poleret, det ser godt ud.
Kirkegårdsudvalget Torben Højbjerg: Der har ikke været
møde siden sidst i udvalget, men hvornår skal vi have syn?
Børne/Unge udvalg Henriette Bæk Hansen: Fin
fastelavnsfest i Sognegården, men der manglede indsamlere
den 8. marts. Der har været møder i udvalget med
planlægning af næste års program.
7. Maj-mødet aflyst
Mødet hævet kl. 20.25
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underskrifter

