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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 12.3.2014 kl. 19.00.

Dato: 5.3.2014

Blad nr. 41
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst ved formanden.
3. Årsregnskabet 2013.
4. Øvrige kassererbetragtninger.
5. Status på projekt graverhus.
6. Hjertestarter - en orientering.

2. Byjubilæum - 750 år - forskellige tiltag fra foreninger, om
hvordan vi skal fejre det. Skolen foreslår, at det fejres
sammen med deres skolefest. Forskellige foreninger foreslår
fejring i ugen fra 1.-7. sept., og de holder formøde 31. marts.
Carsten Skovsgaard deltager. Vi kan evt. byde ind med
festgudstj. den 7. sept.
Meddelelse fra biskoppen om kirketælling i Aalborg stift
beyndende fra 20. april.
Der har været afholdt møde vdr. kirkekor(formand og kirkens
personale) om samarbejde med skolen. CarstenSkovsgaard
kontakter skolen.

7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.

3. Menighedsrådet godkendte årsregnskab 2013.

8. Evt.

4. Almen budgetprocedure blev drøftet.
5. Låneanvisningen er effektueret, restarbejdet laves i den
nærmeste fremtid.
6. Orientering. Vi har endnu ikke fået svar fra Trygfonden. Vi
afventer.
7. Kirkeværgen: CD med orientering om, hvad der er i vore
kirker, gemmes i kirkeboksen
Kontaktperson: Kirketjeneren ansøger om at måtte deltage i
årskursus for kirketjenere på Nyborg Strand den 10.-12. juni.
Det koster 4100 kr. Menighedsrådet bifaldt deltagelsen.
Der er købt ny støvsuger til Sognegården.
Personaleorientering.
Præster: Der har været afholdt velbesøgte gudstjenester
med de 5-åriges dåbsgudstjeneste og mini-konfirmandafslutning. Der gøres nu klar til konfirmationerne den 27.april
og 4. maj, hvor henholdsvis 19 og 11 børn konfirmeres.Der
afholdes forældreaqften onsdag den 26. marts i
Sognegård/kirek.
Kirkegårdslederen: Der er et ønske om en lang forlængelse
af et gravsted, men alle forlængelser ud over 30 år skal omk.
provsten.
Kirkegårdsudvalget: Kopi fra møde den 7.feb. omdelt og
gennemgået.
Der er ved snerydning påkørt en låge og mur ved Morild
Kirke. Kommunen er kontaktet.
Børne/Unge: Familieaften i snevejr blev afholdt i
Sognegården og var velbesøgt.
Fastelavn - ikke så mange, men god dag alligevel.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, hvor der
indsamledes omk. 10.000 kr,, hvilket må siges at være pænt.
Edith Vajhøj: Sogneaften med Birgit Hjortlund i jan. var fin
aften.
Vi deltog 5 stk. i Hornemødet, hvor Kathrine Lilleør holdt et
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blændende godt foredrag, der gav alle mget stof til
eftertanke.
Distriktsforeningen holder sommermøde 25. juni med besøg i
Saltum kirke og Anne Justs have i Hune.
8. Intet
Mødet hævet kl. 20.40.

, den

underskrifter

