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Indkaldelse til konstituerende møde Dato: 28.10.2020
i Taars Menighedsråd onsdag den
11.11.2020 kl. 19.00 i Sognegården

Blad nr. 1
Formandens initialer:
EV

Dagsorden

Beslutning

1. Velkomst og orientering

1. Som den først valgte på listen bød Edith Vajhøj
velkommen og talte ud fra sangen Godmorgen lille land om
abejdet i Menighedsrådet som det at bygge bro.

2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering
- Underskrivelse af MR- løftet
- Valg af formand
- Valg af næstformand
- Valg af kirkeværge
- Valg af kasserer
- Valg af sekretær
- Valg af kontaktperson
- Valg af bygningskyndig
- Valg af underskriftsberettiget
- Valg af stående udvalg
- Valg af valgbestyrelse
- Valg af formand for
valgbestyrelsen

2. Dagsorden blev godkendt
3. De nye medlemmer underskrev Menighedsrådsløftet
Derefter valgtes som:
Formand Edith Vajhøj
Næstformand Tina Abildgaard
Kirkeværge Lissi Als
Kasserer Kaj Jensen
Sekretær Kirsten Munkholt
Kontaktperson Hanne Sort Rishøj
Bygningskyndige murer Allan Sørensen og tømrer Jan
Risborg
Underskriftsberettigede formand Edith Vajhøj og kasserer
Kaj Jensen

4. Fastsættelse af honorarer
5. Kommende møder - tid og sted
6. Nyt fra sognepræsten

Stående udvalg:
Kirkegårds- og præstegårdsudvalget - Torben Højbjerg,
formand, Kaj Jensen, Hanne Sort Rishøj, Edith Vajhøj (sognepræsten, kirkeværgen, kirketjeneren og
kirkegårdslederen deltager i møder)

7. Seneste coronaretningslinjer
8. Evt.

Aktivitetsudvalget(herunder Besøgstjenesten): Tina
Abildgaard, formand, Henriette Bæk Hansen, Lissi Als, Edith
Vajhøj - sognepræsten, organisten og kirkesanger Anne
deltager.
Børne/Unge-udvalget: Henriette Bæk Hansen, formand, Tina
Abildgaard, Torben Højbjerg - sognepræsten og kirkesangr
Anne deltager.
Skole/kirketjenesten: Tina Abildgaard
Valgbestyrelsen: Edit Vajhøj, Kaj Jensen, Torben Højbjerg
Formand for valgbestyrelsen: Edith Vajhøj
4.Honorarer fastsat som i forrige valgperiode: Kasserer,
Kontaktperson og Formand får hver 15000 kr., kirkeværge og
formand for præstegårdsudvalget får hver 3500 kr. De øvrige
medlemmer får 800 kr.
Honorar til bygningskyndige 1500 kr pr gang.
5. Menighedsrådsmøder afholdes anden onsdag i måneden
kl. 19.00 i Sogegården
6. Allehelgensøndag var med tilmelding, og Tårs kirke fyldt
ved to gudstjenester. Kirketjener Ellen tog mod tilmeldinger
og sørgede for fordelignen af pladserne. Det fortjener hun
ros for, og samme system kan anvendes til jul evt.
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Formandens initialer:
EV

Dagsorden

Beslutning
Al undervisning i Sognegården er lukket ned.
Konfirmanderne får tilsendt materiale, og minikonfirmanderne
inviteres til den resterende undervisning, når vi kan mødes
igen. Organistens "Syng sammen" og Kirkesangerens Q-kor
holder også pause i de fire uger, vi nu er lukket ned.
7.Edit Vajhøj orienterede om de retningslinjer, der er
udstukket for kirken under corona-situationen lige nu.
8.Skole/Kirketjenestens møde i Tårs Sognegård den 5. nov.
blev aflyst.
Distriktsforening Vestvendsyssel tilbyder intromøder for nye
medlemmer i januar, hvis det bliver tilladt at mødes flere
igen.
Torben Højbjerg ønsker indkøbt Menighedsrådskalendere til
alle, og han ønsker også, at der nytænkes omk. vores
annoncering i Ugeposten.
Næste møde er onsdag den 9. dec. kl. 19.00.
Mødet hævet kl. 21.07

, den

underskrifter

