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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 11.9.2019 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 03.09.2019

Blad nr. 84
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende: Mads Horshauge
1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
2. 29. okt. kl. 19.00 er der Repræsentantskabsmøde i
Skole/Kirketjenesten i Hirtshals Kirkecenter
Der er arrangeret tre debatmøder i Stiftet om kirkens liturgier.
24. sept. kl. 14.00 er der fernisering i Tårs kirke af
4. Fastsættelse af dato for kirkesyn. Børnehavens udsmykning til høst.
7. maj 2020 er der Provstesyn i Tårs sogn. Det begynder i
5. Orientering ved kirkeværge,
Morild kirke kl. 9.00.
kirkegårdsleder, kontaktperson,
Tirsdag, den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Tårs Sognegård
præst samt udvalg.
afholdes orienteringsmøde forud for Menighedsrådsvalget.
3. Orientering fra kasserer,
herunder budgetsamråd.

6. Eventuelt.

3. Kvartalsrapport pr. 31/8 omdelt i kopi og gennegået.
Kassereren har deltaget i Provstiets Budgetsamråd, hvoraf
det fremgik, at det endelige Budget skal godkendes senest
15/11, ellers se Referat.
4. Syn afholdes 8. okt. kl 16.00
Menighedsrådsmødet 9. okt. aflyses.
5. Kirkegårdsleder Martin Sonne orienterede om et afholdt
kirkegårdsmøde i Sindal.
Kontaktperson Birthe Gadekær: Det påbudte
medarbejdermøde afholdes 8. okt. kl. 14.00.
Alle medarbejdere har lavet APV
Præsten: Store og små konfirmander er nu i gang med
undervisningen. Der er stor tilslutning. De store har været på
lejr. Tak for hjælpen.
Henriette Bæk Hansen: Børnearbejdet godt i gang efter
sommerferien. Der er afholdt Familieaften,
Spagettigudstjeneste er arrangeret og ligeså den førnævnte
fernisering af Børnehavens høstkunst.
Kirkegårdsudvalget Torben Højbjerg Pedersen: Referat
udsendt fra udvalgts møde den 9. aug., hvoraf det fremgår,
at der har været lynnedslag i klokken i Morild, men ellers se
referat.
6. Edith Vajhøj: Der er møde for Besøgsvennerne den 10.
okt. i sognegården, og der er kommet Invitation til
Distriktsforeningens efterårsmøde den 10. okt. kl. 19.00 i
Hjørring Sognegård. Den nye biskop på Lolland/Falster
Marianne Gaarden taler. Edith tager imod tilmeldinger indtil
3. okt.
Birthe Gadekær fortæller, at der er lavet en aftale med ABCatering.
Mødet hævet kl. 20.08

.
, den
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underskrifter

