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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 10.10.2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dato: 02.10.2018

Blad nr. 78
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

Der behandles budget, hvorfor der
er mødepligt for MR.

1. Godkendt og underskrevet

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

2.Invitation til Distriktsforeningens efterårsmøde 7. nov. kl.
19.00 i Højene - tilmeldingsfrist 1. nov.
Der har været afholdt et fint medarbejdermøde med god
stemning.

2. Siden sidst ved formanden.
3. Godkendt og underskrevet.
3. Budget.
4. Orientering ved kasserer.
5. Fokus på hospicesagen
- en henvendelse.
6. Afledt af drøftelse på sidste MRmøde behandles strategi for evt.
sognegårdsudvidelse.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præst,
kirkegårdsleder samt udvalg.
8. Eventuelt.

4. Kvartalsrapport fra 30/9 omdelt i kopi og kommenteret.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017 omdelt og
gennemgået og underskrevet.
5. Hospiceforum-Danmark blevet drøftet.
6. Et udvalg bestående af formanden og kirkegårdsudvalget
skal varetage både præstegårds og sognegårdsprojekt.
7. Mads Horshauge:/kirkeværge: Die Herren-koncert 1. nov. koncert for konfirmander kl. 16.00.
Birthe Gadekær: Deltager 25. okt. i Fyraftensmøde med Anni
Sloth
Arbejder på at arrangere Medarbejderdag fredag den
30.nov., hvor en fra Hus Forbi skal komme og give et oplæg
for 2000 kr.
Præsten: Store og små konfirmander godt i gang, meget
arbejde i kirken,men det går fint
Martin Sonne/kirkegårdsleder fortalte om besøget hos
Agnete Brittasius i Frederikshavn
og om personalesituationen på kirkegården i vinter,
hvorunder Menighedsrådet besluttede at antage Tårs
Minidozer til at salte i weekender og på helligdage.
Torben Højbjerg/kirkegårdsudvalgsformand: Referat er
omsendt fra møde i udvalget den 5. okt.. Det blev
kommenteret og menighedsrådet var enige om, at der er en
bænk, der skal forsøges indkøbt til Tårs kirkegård.
Henriette Bæk Hansen/børne-unge udvalget:: Igen meget
velbesøgt spagettigudstjeneste. Det nye høstprojekt med
børnehaven gav fuld kirke. Børnehaven og mange
forældre/bedsteforældre har senere tilkendegivet tilfredshed
med projektet.
Edith Vajhøj: Brugerbetalings-udvalget ønsker punkt på til
næste møde.
Der har været afholdt møde i Besøgstjenesten, der nu kører
fint.
26. nov. afholder Det Mellemkirkelige Stiftsråd årsmøde i
Aalborg.
8. Tak for opmærsomheden fra Lis Anderson, der blev fejret
for sine 25 år som kredsleder i Tårs FDF.
Mødet hævet kl. 20.34
.
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