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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 13.11.2013 kl. 19.00.

Dato: 22.10.2013

Blad nr. 38
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Valg af formand og næstformand.
3. Siden sidst ved formanden.
4. Orientering fra kassereren,
herunder revionsprotokollat
årsregnskab 2012.
5. Budget 2014.
6. Visionsopfølgning:
Økonomi.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.

2. Carsten Skovsgaard valgt til formand
Edith Vajhøj valgt til næstformand
3.Fin sogneaften med Beate Højlund, Hirtshals
Formanden har haft uformelt møde med skolen vdr.
skolens og kirkens samarbejde
Personalets nytårsfest fastsat til fredag den 31. jan.
2014 (Ugilt indbydes til at deltage)
Julehjælp ønskes uddelt, som vi plejer
Højskoleaften med Steen Kaalø, mandag den 18.,
godt 70 tilmeldt.
4. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 omdelt i kopi
og kommenteret, hvorefter det blev godkendt og underskrevet.
Kvartalsrapport pr 30.okt, omdelt i kopi, påpasselighed
ønskes stadig

8. Eventuelt
5. Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet, hvorefter menighedsrådet godkendte det til videre opfølgning
Menighedsrådet godkendte en procedure for projekter
og reparationsarbejder, se bilag
6. Menighedsrådet bakker op om visionsaftenens beslutninger. I børne/unge udvalget ligger et hængeparti vdr.
Fårupturen og betaling vdr. den.
7. Birthe Gadekær, kontaktperson: Kirkekoret vokser, og
korleder Anne har derfor brug for hjælp, indtil jul hjælper
kirketjener Ellen og organist Anton på skift
Organist Anton Schmidt-Jakobsen havde den 1. okt. 25
års jubilæum som ansat i Folkekirken (16 år i Tårs),
hvilket udløser gratiale
Præsterne: Højtidelig og velbesøgt Alle Helgen-søndag i
alle kirkerne.
Det går godt med store og små konfirmander, og det er
hver onsdag en glæde for personalet at komme på
Plejehjemmet til gudstjeneste
Kirsten har været på Borremose ungdomsskole for at aftale alt vdr. ungdomsgudstjenesten den 14.nov kl. 19.00 i
Tårs kirke, hvor Iben prædiker
Henriette Bæk Hansen, børne/Unge-udvalget: BUSK gudstjeneste og arrangementet bagefter var en stor succes
med mange deltagere og god stemning
Første spagetti-gudstjeneste i sognet er under udarbejdelse
og den finder sted torsdag den 21.nov. kl. 17.00
Matin Sonne, kirkegårdsudvalget: Nye alarmer er nu opsat
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8. Martin Sonne, kirkegårdsleder skal på konference i
Odense, mandag den 18. nov.
Næste menighedsrådsmøde, den 11. dec., begynder kl.
18.00.
Mødet hævet kl. 20.45

, den

underskrifter

