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Der indkaldes til møde i Tårs
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CS

Dagsorden

Beslutning

Der er afbud fra Birthe Gadekær.

Fraværende: Birthe Gadekær

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Sogn og struktur
- en opdatering.
5. Seperatkloakeringen
- status på projektet.
6. Kirkesynet 22.4.2017
- en opfølgning.
7. Opmærkning P-plads ved
sognegården.
8. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
9. Evt.

2. Der er studietur for alle kirkens ansatte og menighedsrådet
lørdag den 2. sept.
Der er Stiftsmenighedsrådsmøde i Aalborg lørdag den 20.
maj fra kl. 10.00 til 21.00.Program og adgangsbilletter er
kommet fra Biskoppen
3. Kvartalsrapport fra 1. kvartal 2017 omdelt i kopi og
kommenteret.
Efter Budgetmøde i provstiet havde vi en foreløbig snak om
budget 2016. Punktet sættes på næste møde, hvor alle har
mødepligt.
4. Brev fra biskoppen den 10. maj med bud om
strukturændringer i Tårs-Ugilt pastorat. Følgende ændringer
foretages:
1. To sogns pastoratet Tårs-Ugilt ophæves, så Tårs igen
bliver et selvstændigt pastorat i Hjørring Søndre provsti.
2. Tårs pastorat bliver et embede på 100% med nuværende
sognepræst Kirsten Munkholt som sognepræst
3.Ugilt pastorat bliver et 100% embede i Hjørring Nordre
provsti med en bistandsforpligtelse til Tårs pastorat på 50%.
Stillingen opslåes ledig hurtigst muligt.
5. Provstiudvalg og Stift har godkendt projektet med
henvisning til brev fra kirkegårdskonsulent Mogens
Andersen.
6. Udsættes til næste møde
7. Parkeringspladsen skal opmåles i båse, og
kirkegårdsleder Martin Sonne tager sig af det
8. Kirkeværge Mads Horshauge: Dejlig koncert med Sigurd
Barrett, 250 glade børn deltog og vores børnekor fik en stor
oplevelse.
Præsterne:Alle tre konfirmationer gik fint. Mange glade
mennesker, og tak til alle der hjalp med at gøre
konfirmationerne omk. kirken højtidelige, trygge og gode.
Spørgsmål: Hvornår og på hvilke dage holder vi
konfirmationer i de kommende år? Det tages op til diskussion
i rådet til efteråret.
Kirkegårdsudvvalget Torben Højbjerg: Referat fra mødet i
udvalget den 21. april rundsendt og kommenteret
Edith Vajhøj: Besøgstjenesten vokser og vi har haft et
givende formiddagsmøde om demens i Sognegården.
Børne/Unge udvalget: Der har været afholdt familieaften,
sognesamling og den 31. maj om aftenen er der et
arrangement for de frivillige ledere i børnearbejdet.
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9. Intet
Mødet hævet kl. 20.35

, den

underskrifter

