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Indkaldelse til menighedsrådsmøde Dato: 01.12.2020
i Taars Menighedsråd onsdag den
09.12.2020 kl. 19.00 i Sognegården

Blad nr. 2
Formandens initialer:
EV

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
konstitueringsmødet 11.11.2020

1. Underskrevet og godkendt

2.Brev fra Biskop vdr. restriktioner.
Bestilt kalendere og Kr. Dagblad til nye medlemmer.
Brev fra provst Winnie Rischel vdr. kirkegårdsvedtægter. De
3. Introduktion til Kirkenettet - " Den skal gennemgås og sendes ind igen.
digitale Arbejdsplas"
Ansøgning om hjælp til byens julebelysning fra Tårs
Borgerforening. Vores andel er 3125 kr. Vi deltager, som vi
4. Gennemgang af forretningsorden plejer.
for menighedsråd
Fra Distriktsforeningen Vestvendsyssel: Introkurser for nye
medlemmer i Sognegården i Hjørring den 20. og 21. januar
5. Gennemgang af vedtægter for:
kl. 19.00 til 22.00.
- kirkeværge
Generalforsamling den 10. feb. i Emmersbæk Kirke kl. 18.00.
- kasserer + regnskabsinstruks for
6.marts er der forårsmøde i Brønderslev og
folkekirkens kasserer
sommerudflugten er i uge 24.
- sekretær
Fra Landsforening af menighedsråd: Kursus for nye
- kontaktperson
kasserere den 18. marts i Nørresundby.
- kirkegårdsudvalg ved Tårs og
Brev fra Biskoppen om Stiftsmenighedsrådsstævne i Ålborg
Morild kirker
den 8. maj.
- præstegårdsudvalg for Tårs
præstegård
3. Formanden gennemgik systemet.
2. Siden sidst ved formanden

6. Nyt fra kassereren

4. Forretningsordenen ajourført og underskrevet

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

5. Alle vedtægter gennemgået, samt Regnskabsinstruks for
Folkekirkens kasserere.Formanden renskriver og
underskriver.

8. Evt.

6.Den nye og den forhenværende kasserer har haft møde,
Den gl. kasserer laver 2020-regnskabet færdigt. Vi beholder
ekstern regnskabsfører(BDO)
7. Fra præsten: Årets mini-konfirmander er færdige med
undervisningen. Igen i år sørges der for, at Julehjælpen
kommer ud. Alle fem gudstjenester juleaften med tilmelding.
De var booket på ingen tid. Pga de mange, der ikke har
kunnet få plads, er der fremkommet et ønske om Live
Streaming af en af gudstjenesterne. Søren Homann har lovet
at hjælpe. Med tak tog Menighedsrådet imod dette tilbud.
Nu undersøges tid og Datalov. Man kan se på Tårs Kirkes
Hjemmeside, hvornår Streamingen bliver.
Fra Kirkegårdsudvalget: Næste møde i Udvalget bliver i
Sognegården den 8. januar kl. 8.00.
8. Intet
Mødet hævet kl. 21.45
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underskrifter

