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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd onsdag den
11.11.2015 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dato: 02.11.2015

Blad nr. 53

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Referat godkendt og underskrevet

Formandens initialer:
CS

2. Carsten Skovsgaard valgt til formand
2. Valg af formand og næstformand. Edith Vajhøj valgt til næstformand
3. Siden sidst ved formanden.
4. Orientering ved kassereren.
5. Budget 2016.
6. Nytårsfest.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
8. APV-trappen til orglet.
9. Evt

3. Tak fra Lars-Erich Stephansen for afskedsgave.
Brev fra ny provst Thomas Reinholdt om fortsat samarbejde
mellem provsterne i Hjørring Søndre og Hjørring Nordre
Provstier. Der planlægges en fælles provstigudstjeneste i
Sct. Catharinæ kirke søndag den 31. januar 2016 med
efterfølgende møde i Hjørring Sognegård.
Invitation til at komme med i Vejkirkernes publikation næste
år. Menighedsrådet drøftede det, men takkede nej.
Folder om Frivilligt arbejde i Aalborg Stift omdelt.
Begyndende tanker vdr. næste års menighedsrådsvalg fra
kirkeministeren, der her foreslår fælles opstillingsmøde
afholdt den 13. sept. 16. Menighedsrådet følger opfordringen
til at holde opstillingsmøde den dato.
Folder "Menighedsråd på jeres måde" fremvist, formanden
skaffer flere eksemplarer.
Cirkulære om præstegårdens have fortæller, at Tårs
præstegårdshave, hvad areal angår, er så omfattende, at
præsten er fritaget for havearbejde.
4. Kvartalsrapport fra 1.jan til 31.okt. omdelt og kommenteret,
det ser rimeligt ud.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 omdelt i kopi.Blank
påtegning. Det blev kommenteret og underskrevet.
5. Budget 2016 kommenteret, godkendt og underskrevet.
6. Menighedsrådet ønsker en nytårsfest for Rådet og de
ansatte. De ønsker at invitere Ugilt med, og fredag den 29.
jan. blev valgt til festen.
7. Kontaktperson Birthe Gadekær bekendtgjorde, at
kirkegårdsleder Martin Sonne er genvalgt til posten som
medarbejderrepræsentant i Menighedsrådet.
Præsterne: Får megen tak for AlleHelgenGudstjenesten
Kirkegårdsleder Martin Sonne har haft afholdt ERFA møde i
Tårs.
Små stormskader fra stormen Freja den 8. nov.
Kirkegårdsudvalget Torben Højbjerg: Kommenterede det
udsendte referat fra møde i kirkegårdsudvalget den 6. nov.
Digetoilettet er færdiggjort, og det ser pænt ud.
Børne/Unge Henriette Bæk Hansen: BUSK gudstj.,spagettiog konfirmandlejr har været afholdt og var alle velbesøgte.
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Edith Vajhøj roste Distriksforeningens efterårsmøde i Vrå og
det nye tiltag med aftensang i kirken.
8. Torben Højbjerg gav oplæg ud fra arkitektens tegninger,
og Menighedsrådet bakkede op iht fremlagte bilag.
9. Der holdes ingen gudstjenester i Morild(hvis der ikke
ønskes dåb) i vinterperioden fra nytår til den 6. marts 2016
I XL-Byg foreningsstøtter vi Tårs FDF
Mødet hævet kl. 20.35

, den

underskrifter

