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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 11.6.2014 kl. 19.00.

Dato: 2.6.2014

Blad nr. 43
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Iben Aldal, Henriette Bæk Hansen,Mads
Horshauge

2. Siden sidst ved formanden.

1. Godkendt og underskrevet

3. Kassererbetragtninger.

2. Orientering igen om skole/kirke samarbejde om kor. Vdr.
præstegården: ny ovn, problemer med lys i
konfirmandstuen,lamperne skal skiftes,tilbud om kalkning af
præstegården. To tilbud indkommet, Allan Sørensen kalker.
Tak fra Marianne og Anton Schmidt-Jakobsen for hilsen til
deres sølvbryllup.
Forskellige tiltag vdr. byens 750 års jubilæum. TUI vil gerne
økonomisk stå for koncert med Peter Viskinge i Tårs
Kirke,hvilket menighedsrådet bifaldt, personale fra kirken
skal være til stede. Flagdag i byen den 11. juli, og kirkens
flag skal selvfølgelig op hele dagen.

4. Budget 2015 - godkendelse.
5. Status på projekt gravergård.
6. Klokketårn Morild kirke.
7. Renovering af vinduesparti i
sognegården.
8. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.

3. Kvartalsrapport pr. 31.maj på budget 2014 omdelt. Det ser
rimeligt ud.

9. Evt.
4. Menighedsrådet godkendte Budget 2015
AF HENSYN TIL
5. Projekt gravergårdens buddget holder, og det indeholder
BUDGETBEHANDLINGEN ER DET endda mulighed for, at mandskabsstuen kan forskønnes med
VIGTIGT, AT ALLE MØDER.
maling, samt foretages overdækning af mulden på depotet i
gravergården, hvilket menighedsrådet var enige om.
6. Kirkegårdsudvalgets indstilling til arbejdet med
klokkestablen godtoges, og lavest bydende på tilbuddet
Mestertørereren Søren Søndergaard fra Rønnebjerg fik
arbejdet.
7. Indstilling fra kirkegårdsudvalget om nødvendig udskiftning
af vinduer i Sognegården. Alle kan se, at det skal gøres.
Tilbud indhentes, og der er plads i budgettet. Udvalget
sætter arbejdet i gang, når tilbuddene er indhentet.
8. Personalekursusdag tirsdag, den 19. aug. om Den gode
arbejdsplads/arbejdsglæde. Birthe Gadekær har kontaktet
Kognitivhuset i Hjørring, Ugilt forespørges, om de også har
lyst til at deltage.
Det årlige medarbejdermøde afholdes den 11. nov. kl. 14.30
APV-møde - udvalget arbejder med sagen.
Anne Risager vil gerne dele koret i to kor. Birthe og Carsten
følger op på det.
Martin Sonne: Overvejer, hvordan der kan gives tilbud på
gran. Der skal jo indkøbes for over 25 tusind kr.
Præsterne: Næste års mini-konf ønskes også om onsdagen.
De kan komme fra kl. 14.00 til 15.30
Der er afholdt to fint besøgte konfirmationsgudstjenester,
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hvor alt bare gik som det skulle, Tak for hjælp til alle i
betjening og menighedsråd.
Næste års konf. kommer foreløbig indtil jul onsdag morgen,
som de plejer. Efter jul kommer konf. nogle fredag
eftermiddage, hvilket provsten har forhandlet sig frem til.
Der har været et dejligt pinse-arrangement i kirken med
byens børnehaver. 152 glade børn deltog.
Kirkegårdsudvalget har afholdt møde i udvalget den 30. maj,
hvorfra der forelå et referat. Det er bestemt ud fra laveste
tilbud, at Lørslev-mureren kalker Tårs kirke.
8 Husk udflugt i Distriksforeningen den 25.juni med besøg i
Saltum Kirke og Anne Justs have i Blokhus.

, den

underskrifter

