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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 12. juni 2013 kl. 19.00

Dato: 3. juni 2013

Blad nr. 34
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Iben Aldal
1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Status pr. dato på projekt
gravergård.

2. Tilmelding til Distriktsforeningens sommermøde i Hjørring
den 25.juni - med besøg i Sct.Catharinæ kirke og
kunstmuseet.
Invitation til koncert i Kapellet i Hjørring den 23. juni kl. 15.00
med præsentation af det nye orgel
Fremlagt: Debatoplæg fra Ministeriet for ligestilling og kirke

5. Ny APV.
6. Klokkestabel Morild. Status og
beslutning med baggrund i
indhentede tilbud.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
8. Udflugt MR og personale.
9. Personale.
10. Opfølgning Visionsaften.
11. Evt.

3. Kopi af 1.kvartalsrapporten for 2013 omdelt og
kommenteret.
Budgetramme for 2014 på 3.600.000 kr. udmeldt fra
Provstiet.
Der skal altså spares 250.000 kr. Kassereren gennemgik et
udkast, frist for tilbagemelding er 15.juni. Kirke-DV
gennemgås, så der er taget højde for de der nævnte ting.
4. Formanden orienterede om nuværende status på
projektet, og hvilke håndværkere, der fik arbejdet.
Menighedsrådet godkendte de foreløbige planer.
Møde 25. juni med arkitekt, og falder der alt på plads, er der
byggestart i uge 32.
5.Prioriterings- og handlingsplan udfyldt og kommenteret,
indsat i mappe på kontoret og omdelt i kopi til alle.
Trappe til orglet tages op ved syn
6. Carsten Skovsgaard tager kontakt til provsten for om
muligt at ændre på tidl. tilsagn og bevillinger.
Kirkegårdsudvalget arbejder med alternative forslag til
stabilisering af klokken
7.Kontaktperson: Det årlige personalemøde afholdes den 11.
sept. kl. 14.30
Præsterne: Tak for hjælp ved årets konfirmationer, de gik
fint, godt vejr, god stemning og mange mennesker.
Afslutning af et hold til Babysalmesang torsdag den 6. juni.
Det var en god oplevelse.
Skilt med navn på giveren ønskes af præster og provst
påsat maleriet i Sognegården med udkast til altertavlen i
Gudumholm
Der er kommet en forespørgsel om udevielse I Tårs Sogn det blev drøftet, da der er kommet tilladelse til præsters
deltagelse i sådanne vielser fra landets biskopper i en
prøvetid på to år. Siger præsten ja, skal kirkebetjening
deltage.
Fra Skole/Kirketjenesten har vi fået en teaterforestilling af
Teatertasken for skolecentrets 2.kl. Det er den 9.jan. 2014 kl,
9.00 i Tårs Kirke
Kirkegårdsudvalget: Kopi fra møder den 3. maj og 7. juni
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rundsendt.
Stort problem med udgåede hække.
Indkøb af løvsuger ca. 30.000 kr + moms ønskes, og
menighedsrådet bifaldt det.
Børne/unge: referat omdelt
Edith Vajhøj: God dag på Stiftmenighedsrådsmødet i Ålborg,
hvor hun var den eneste, der deltog fra Tårs.
8. Studietur bliver søndag den 25.aug. Carsten Skovsgaard
planlægger
9.Der er forhandlinger i gang fra AMU- og Job-center vdr.
vikardækning og evt. løntilskudsjob på kirkegården.
10. Birthe Gadekær har lavet en opsamling af mødet. Det
blev omdelt i kopi til menighedsrådet. - Resultatet drøftedes
og menighedsrådet enedes om, at de overordnede afsnit
skal tages op punkt for punkt på de kommende møder.
11. Intet
Mødet hævet kl. 21.25

, den

underskrifter

