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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00

Dato: 3. maj 2012

Blad nr. 23
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Line Anderson, Gert Storgaard, Mads
Horshauge

2. Siden sidst ved formanden.

1. Godkendt og underskrevet.

3. Kostpris baserede takster på
kirkegårdene.

2. Henvendelse fra firmaet Lift Up vdr. adgang for
handicappede til kirken.
Invitation fra Distriktsforeningen Vestvendsyssel til
4. Morild og Tårs kirker - en
kirke/sommer tur med besøg på Odden Museum og Mygdal
drøftelse af kirkegangen. Drøftelsen Kirke tirsdag, den 26. juni. Torben Højbjerg samler
vil tage udgangspunkt i
tilmeldninger, tilmelding senest 10.juni.
statistikmateriale udarbejdet af
Tirsdag, den 15. maj holder Hjørring Søndre Provsti
præsterne.
orienteringsmøde vdr. budget 2013. Formanden deltager, da
kassereen er ude at rejse.
5. Opfølgning på provstesynet i
april.
3. 1.sept 2012 skal indtægter svare til udgifter på
kirkegårdens gravsteder, såkaldt kostprisbaserede priser.
6. Orientering fra kirkeværger,
Kirkegårdsleder Martin Sonne orienterede om foreløbig
kontaktperson, præster og udvalg.
status hos os, og han skal nu lave beregninger. Men
provsten er i sidste ende takstfastsættende.
7. Evt.
4. Præsterne omdelte kopier af statistikken vdr. Tårs Sogns
kirker og kirkegang, og de blev kommenteret og drøftet.
Resursedrøftelse vdr. Tårs og Morild kirker med baggrund i
drøftelse på mødet den 9.maj.
5. Ros fra provsten for vedligeholdelse af Tårs og Morild
kirker og kirkegårde.
Godt syn - set fra menighedsrådets side.
6. Kontaktpersonen: Tilfredshed med personalemødet. God
stemning og velvilje fra alle. Referat omdelt i kopi
Kirkesangeren er bevilliget et kursus vdr. børnekor.
Præsterne: Fine konfirmationer, mange mennesker, godt vejr
og megen glæde. Tak for al hjælp.
Babysalmesang med ti børn og den nye kirkesanger er nu
påbegyndt.
Pinseprojekt i kirken for byens børnehaver den 25.maj
Afslutning for kirkens voksenkor efter endnu en sæson- fin
aften og dejlig stemning, og formandens tak, for deres sang i
vore kirker, en tak præsterne også gerne vil istemme.
7.Intet
Mødet hævet kl. 20.45
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