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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 10.12.2014 kl. 19.00.

Dato: 2.12.2014

Blad nr. 47
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Henriette Bæk

2. Siden sidst ved formanden.

1. Godkendt og underskrevet med den tilføjelse til pkt. 7, at
det er ikke en rensning af orglet, der skal foretages, men en
teknisk reparation af svelleværket.

3. Orientering ved kassereren.

6. Orientering med baggrund i
skader på kirkegården som følge af
den voldsomme regn i efteråret.

2. Invitation Til nytårsfest den 30. jan kl. 18.30 i
Sognegården udsendt, også til Ugilt menighedsråd, der har
meldt tilbage, at de gerne vil deltage.
Mange velbesøgte og fine arrangementer omk. Morild og
Tårs kirker. Tak til personalet for den store arbejdsindsats
her ind under jul.
Aalborg Stiftsbog 2014 omdelt.
Skrivelse fra stiftet om migrantmenigheder - om de
fremmede ibl. os.
Tak fra Kulturcenter Vendsyssel, fordi vi sendte en hilsen til
deres indvielse.

7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.

3. Kvartalsrapport pr. 30 - 11 - 14 omdelt og kommenteret.
18. nov. havde kassereren besøg af revisor, men der blev
ikke fundet noget, der gav anledning til kommentarer.

8. Evt.

4.Slutopgørelse fra arkitekt blev fremlagt med tallene for
samlet udgift. Den anslåede udgift pr 12. juni 2013 var
2.330.973,00 kr, mens den endelige udgift nu efter arbejdet
er fuldført er blevet opgjort til 2.285.052,39 kr.
Herefter følger syn 1 og 5 år efter byggeriet er færdiggjort.

4. Projekt Graverfaciliteter er nu
afsluttet. Der foreligger
slutopgørelse fra arkitekt.
5. Ansøgning om tilskud fra
Kirkerødderne.

5. Kirkerødderne støttes med 4.000, 00 kr
6. Til dækning af det større opretningsarbejde på
kirkegårdene pga regnvjr den 15.-16. okt. blev provstiet
ansøgt om 96.000,00 kr.
Formanden oplyste, at Provstiet på et møde den 9. dec. har
bevilliget pengene.
7. Mads Horshauge, kirkværge: Kirkens personale har fået
en lille orientering om kirkens lydanlæg.
Birthe Gadekjær, kontaktperson: Kompetence-fonden er
blevet ansøgt om kurser til organisten, og de er videresendt
og godkendt af formanden.
Martin Sonne, kirkegårdsleder: På trods af de store skader
på kirkegårdene i Tårs/Morild, så nåede de ansatte på
kirkegårdene at får gran lagt på også.
Præsterne: Der er travlhed med Skole/Kirketjeneste og
begravelser, og menighedsrådet ønsker, at julehjælp bringes
ud i samme omfang, som vi plejer..
Torben Højbjerg, kirkegårdsudvalget i Tårs: Referat fra møde
i udvalget den 28.nov omdelt og kommenteret.
8. Intet
Mødet hævet kl. 20.43
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