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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 13.11.2019 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 04.11.2019

Blad nr. 85
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

4. Godkendelse af budget.

2. Invitation til optagelse af TV´s nytårsgudstjeneste i Budolfi
kirke tirsdag, den 26. nov. kl. 19.00
Takkekort for opmærksomhed til fødselsdag fra
reserveorganist Søren Lunden
Invitation til årsmøde i Ålborg Stifts mellemkirkelige udvalg
på Hjallerup Kro mandag, den 25. nov. kl. 18.00

5. Godkendelse af
revisionsprotokolat.

3. Carsten Skovsgaard genvalgt som formand
Edith Vajhøj genvalgt som næstformand

6. Ansøgning om tilskud til
julebelysning.

4. Kvartalsrapport fra 30.sept omdelt i kopi og kommenteret.
Budget 2020 Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Konstituering.

7. MR-valg 2020 - en orientering.

5. Revisionsprotokolat godkendt og underskrevet.
Kasseren har vært til orienteringsmøde om
8. Orientering omkring sonderinger i kompetencefonden og feriepenge
forbindelse med projekt præstegård
og sognegård.
6.Menighedsrådet besluttede at give 2500 kr + moms
9. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst samt udvalg.
10. Eventuelt.

7. 15.sept. 2020 er der valg til Menighedsrådet
12. maj er der bebudet offentligt orienteringsmøde i alle
sogne
Valgbestyrelse i Tårs Menighedsråd er Carsten Skovsgaard,
Lars Rishøj og Torben Højbjerg Pedersen
8. Formand i udvalget Carsten Skovsgaard har lavet
sonderinger, og han indkalder udvalget til et møde.
9. Kontaktperson: MUS-samtaler snart slut. Medarbejderdag
den 29. nov. med udflugt til Mosbjerg kirkegård og Strandby
kirke.
Præsten:Der indsamles til julehjælp og den uddeles som den
plejer. Tak for opmærksomhed fra Menighedsrådet til mit 40
års præste-ordinations-jubilæum den 31. okt. 2019
Formand for Børn/Unge-udvalget: Stor deltagelse ved BUSK
og Spagettigudstj. og stor tak for hjælpen fra FDFere og
Børneklub.
Kirkegårdsudvalget:Referat udsendt fra møde i udvalget den
4. okt. og fra synet den 8. okt.
Edith Vajhøj har deltaget i Distriktforeningens efterårsmøde,
hvor den nye biskop på Lolland-Falster Marianne Gaarden
talte. Hun deltager på menighedsrådets vegne også i et
møde om Liturgier den 21. nov.
10. Tårs FDF fejrer her i efteråret 2019 75-års jubilum.
Mødet hævet kl. 20.20

, den
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underskrifter

