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Indkaldelse til menighedsrådsmøde Dato: 08.04.21
i Tårs Menighedsråd, onsdag den
14.04.2021 kl. 17.00 udenfor i
gravergården
Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
10.03.21

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst v/ formanden
3. Efterbehandling og
underskrivelse af regnskabet for
2020 v/ kassereren
4. Projekt præstegård
- det videre forløb
5. Projekt sognegård
- genoptagelse fra forrige møde
6. Teamfordeling og
teamsamarbejde i rådet
( udgår hvis mødet holdes
udendørs)

Blad nr. 4
Formandens initialer:
EV

2. Tak til personale for påskegudstj., pynt og påskehilsen.
Brev fra Biskoppen, at han fratræder embedet som biskop i
2021.
Stiftspræstemødet er flyttet fra 8. maj i år til 7.maj i 2022
Brev fra Provstiet vdr. Budgetlægning for 2022 - endelig
budgetmøde den 31. aug.
Efter ønske fra et medlem er Vedtægter for
Distriktsforeningen i Vestvendsyssel omdelt i kopi.
3. Regnskab 2020 efterbehandlet og underskrevet. Thorben
Højbjerg skrev under, men kan ikke acceptere, at der er
underskud.
Budgetramme for Akriviteter 2021 omdelt i kopi
4. Provstén efterspørger en arkitektskitse til understøttelse af
det fremsendte materiale fra arkitekt Rottbøll til Budget 22.
Formanden undersøger, hvad det er for skitser, der ønskes,
og om de forfindes.

7. Nyt fra sognepræst,
kirkeværge,kontaktperson,
kirkegårdsleder og udvalg

5. Menighedsrådet er enige om, at arkitektmidler skal søges
inden 15. juni i år.

8.Evt.

6. Udgår til næste møde.
7. Præsten: 1 konfirmand fastholder konfirmation 24. april.
Konfirmanderne undervises lige nu på skolen.
Plejehjemmet åbner igen for gudstj. 22. april.
Kirkeværge: Kommer rundt og besigtiger kirkeinventar
Kirkegårdsleder: Torben Højbjerg vil gene have højtaler på
kirkegården ved store begravelser, men det vandt ikke fuld
opbakning.
8. Nøgler til Sognegården til nye medlemmer kan hentes hos
kirkegårdslederen.
Menighedsrådsmødet i maj flyttes til tirsdag, den 11. maj kl.
17.00. Mødet begynder med tur på kirkegårdene,
begyndende i Morild.

, den

underskrifter
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