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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 10.9.2014 kl. 19.00.

Dato: 2.9.2014

Blad nr. 45
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Afbud: Edith Vajhøj
1. Referat godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
2. Tårs - 750 års byjubilæum - god uge, hvor kirken var en
del af byen, og kirkens arrangementer var velbesøgte.
Menighedsrådet vil gerne sige tak til kirke-personalet for den
4. Kirkegårdsvedtægt. Der henvises store arbejdsindsats.
til Den digitale arbejdsplads,
Nyt program for Kirkehøskole Vendsyssel omdelt.
herunder mail fra provstiet af
Tak fra Allan Vest, fordi Martin Sonne repræsenterede Tårs
23.7.2014.
kirke ved hans jubilæum.
3. Kassererbetragtninger.

5. Orientering fra kirkeværge,
kontaktperson, kirkegårdsleder,
præster og udvalg.
6. Eventuelt.

3. Kvartalsrapport pr. 31/8 omdelt i kopi og kommenteret. Det
ser ok ud.
Årsbudget 2015 nu vedtaget og udmeldt fra provstiet.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 forelagt. Det gav
ikke anledning til kommentarer, og det blev defor godkendt
og underskrevet af alle.

7. Lukket dagsordenspunkt.
4. Kirkegårdsvedtægten blev godkendt.
5. Birthe Gadekær, kontaktperson: Kursus 18. aug. med Ole
Lund Sørensen om det gode arbejdsklima. Godt besøgt af
personale og menighedsrødder fra både Tårs og Ugilt.
Betina Tidemann i virksomhedspraktik i 4 uger, der er evt.
mulighed for løntilskudsjob i 5 uger derefter.
Anton Schmidt-Jakobsen, organist, vil gerne deltage i orgelimprovisationskursus i Aalborg 3 mandage. Det koster 2700
kr., og det bevilligedes. Kompetencefonden søges.
Præsterne: Konfirmandlejr fra 12.- 14. sept. Konf. er nu godt i
gang.
Invitationer klar til mini-konffirmandundervisning fra okt.14 til
feb.15 hver onsdag fra kl. 14.00-15.30.
Torben Højbjerg, kirkegårdsudvalget: Sognegårdens vinduer
skiftes uge 42.
Klokkestabel ved Morild kirke er nu færdigrestaureret..
Henriette Bæk Hansen, børne/unge-udvalget: Pjese for årets
børnearbejde nu færdig og sendt i omløb.
Friluftgudstjenesten blev pga regnvejr flyttet til kirken, og det
var en fin oplevelse og en velbesøgt gudstjeneste.
6. Intet
7.
Mødet hævet kl. 20.25
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underskrifter

