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1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet
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2. Fin studietur for pastoratets menighedsråd og personale
med gode kirkelige input, godt vejr og god stemning.
Der er fra provsten meddelt provstesyn i Tårs på alle kirkens
3. Orientering ved kassereren.
bygninger den 19. april 2016 fra kl. 8.30.
Invitation til afskedsgudstjeneste med provst Lars-Erich
4. Projekt digetoilet - opfølgning.
Stephansen den 4. okt. kl. 10.30 i Sct.Catharinæ kirke med
efterfølgende reception i Hjørring Sognegård.
5. Trappe til orgel - opfølgning.
Invitation til Distriktsforeningens efterårsmøde i Vrå med
Morten Skovsted og Iben Krogsdal den 8. okt. kl.19.30(Husk
6. Med basis i augustmødets oplæg tilmelding til Lars senest 24.sept.)
træffes beslutning om besparelser
Mail vdr. digetoilettet
på nuværende telefoni/internet samt
iværksættelse af nye
3. Brev fra stiftet med fastsættelse af huslejen på
fiberbredbåndsforbindelser.
præstegården, Vrejlev Klostervej 33
Kassereren har været til Budgetmøde i Provstiet, og der er
7. Kirkegården - nye tiltag med
ingen ændring på det foreløbige budget.
basis i oplæg MR i juni.
Kvartalsrapport pr. 31.juli 15 omdelt i kopi, og der var ingen
særlige kommentarer til det.
8. Orientering ved kirkeværge,
Budgetgodkendelse på næste møde den 11.nov. Husk, at
kontaktperson, præsterne,
alle i rådet da har mødepligt.
kirkegårdsleder og udvalgs.
4. Iht kirkegårdsudvalgets referat for digetoilet påbegyndes
9. Eventuelt.
nu projektet - ca. 50.000 kr.
2. Siden sidst ved formanden.

5. Kirkegårdsudvalget har mellem tre forslag fra arkitekten
valgt et forslag, hvor trappen bibeholdes, hvor den er, og der
arbejdes nu videre sammen med arkitekten på sagens
videre forløb, inden sagen vender tilbage til menighedsrådet
til økonomisk godkendelse.
6. Menighedsrådet besluttede at godkende jfr bilag at
nedlægge enkelte fastnettelefoner og enkelte mobiltelefoner
og at der indlægges fiberbånd til kirken, sognegården,
præstegården og kirkegårdshuset.
7. Der fandt en drøftelse sted, og der ønskes nu en plan
fremlagt af kirkegårdsudvalget med udgang af 1. kvartal
2016.
8. Kontaktpersonen, Birthe Gadekær: Det obligatorieske
medarbejdermøde er fastsat til den 11. nov kl. 14.00 i
Sognegården, og reglerne for dette møde blev gennemgået.
Tid for ansøgning til kompetencefonden. Ansøgnings start er
den 21. sept. og slut er 18.nov. Birthe ønsker ansøgninger
ind inden 1. nov.
Der indkøbes nye trøjer til børnekoret.
Præster: Konfirmandundervisning er godt i gang, og 46 konf.
drager fra 11.- 13. sept på konfirmandlejr med kirkens
betjening og andre frivillige hjælpere.
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Minikonfirmanderne begynder undervisning den 30. sept, og
46 invitationer er lavet og klar til at blive sendt ud.
Kirkegårdsleder, Martin Sonne fortalte nyheder om
arbejdsmiljø,APV, registrering af gravminder osv. fra det
Kirkegårdslederkursus han just vendte hjem fra.
Kirkegårdsudvalget, Torben højbjerg: Kommenterede
udsendt referat fra kirkegårdsudvalgets møde den 4. sept.
Børneudvalg, Henriette Bæk Hansen: Der har været afholdt
familieaften og spagettigudstjeneste den 24. sept. kl. 17.00
er ved at være tilrettelagt.
9. Der ønskes en industriopvaskemaskine i Sognegården,
når den gl. bryder sammen(indføjet i Kirke-DV)
Efterårsprogram for Kirkehøjsskolen i Vendsyssel fremlagt.
Næste menighedsrådsmøde er 11.nov. kl. 16.00 efter
medarbejdermødet.
Mødet hævet kl. 20.35

, den

underskrifter

