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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd onsdag den 14. juni
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Dagsorden

Beslutning

Der er mødepligt for alle.

Fraværende: Lisa Bremer

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.

2. Orientering om forslag til udvikling af Tårs by og planer om
nye byggegrunde.
Visionsdrøftelse tages op i efteråret

3. Orientering ved kassereren.
3. Intet
4. Budget 2018.
4. Budget 2018 godkendt
5. Kirkesyn 22.4.2017
- en opfølgning.
6. Kloakseparering:
- status kirkegård m.v.
- aktuel beslutning vedr.
præstegården.
7. Studietur 2.9.2017
- program.

5. Liste fra synet sendes til Provstiet, så KirkeDV kan
ajourføres.
6. Arbejdet på kirkegården går planmæssigt, og 28. juni
kommer de fra Nationalmuseet for at besigtige projektet.
Vdr. arbejdet på præstegården blev der givet en foreløbig
orientering.
7. Alt er nu planlagt med afgang fra Tårs til Dokkedal kirke
kl. 8.50 og hjemkomst kl. ca.17.00

8. Visionsprojekt for præstegården
Vrejlev Klostervej 33.

8. Renovering af præstegården - visionsprojekt

9. Status efter udløb af
ansøgningsfrist 12. juni vedr. ny
præst i Ugilt.

9. Ansøgningsfrist er udløbet. Nu afventer vi resultatet af
biskoppens møde om evt. ansøgere med Ugilt
menighedsråd.

10. Udviklingsplan for kirkegården
- igangsættelse.

10. Orientering om udviklingsprojektet. Projektbeskrivelse
omdelt i kopi, og alle i menighedsrådet ønskede
projektet sat i gang.

11. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
12. Evt.

11. Kontaktperson: Den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted
Præst: Alt i kirken går, som det skal, og der var flere
velbesøgte gudstjenester omk. pinse
Kirkegårdsudvalg: Referat fra møde den 9.juni omdelt og
kommenteret.
Vdr. punkt 2 om den nye alterdug. Det bestemtes, at
den tages i brug ved gudstj. i Tårs den 13. aug.
Vdr. punkt 4 - Projektet om trappen op til orglet i Tårs
Kirke. Menighedsrådet bifaldt, at sagen nu sendes videre
´ til Provstiet.
Vdr. punkt 9 - Kirketjener Ellen Stenberg Christensen er
fremkommet med ønske om et Dankort, hun kan bruge
ved indkøb til kirken, og menighedsrådet besluttede at
anskaffe et kort til hende, med en maxgrænse på 12.000
Edith Vajhøj deltog i Stiftsmenighedsrådsmødet i
Aalborg den 20. maj, og det havde været en god dag.
Edith står for tilmelding til Distriktsforeningens sommermøde i Sæby den 21.juni.
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Beslutning
12. Næste menighedsrådsmøde er flyttet fra den 9. til den
16. aug.

, den

underskrifter

