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Der indkaldes til
menighedsrådsmøde onsdag den
12.8.2015 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dato: 03.08.2015

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4.Projekt digetoilet.
5. Nyt låsesystem.

Blad nr. 51
Formandens initialer:
CS

2. Sognepræst og formand har 17.juni deltage i møde med
Stiftets vurderingsolk vdr. præstegårde, og huslejen for
Vrejlev Klostervej 33,Tårs, er nu fastsat.
Aktivitetsliste 2015/2016 er nu klar.
3. Kvartalsrapport pr. 30. juni 2015 omdelt og kommenteret.
Budget med nye projekter indføjet er afleveret til Provstiet.
Tårs varmeværk - kvadratmeter antal på Sognegård og
Konf.stue sat op og dermed også betaling iht BBR

6. Afledt af APV: Drøftelse af trappe
til orgel.
4. Provsterne har beset digetoilettet og givet grønt lys for
renovering under de givne rammer. Tilbud indhentes, og
7. Bredbånd Nord - evt. tilslutning.
sagen tages op på næste møde igen.
8. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præsterne,
kirkegårdsleder og udvalg.

5. Pga utallige problemer med låsene i alle døre omk.
kirkerne, kapel, sognegård og kirkegårdshuse kommer nu en
låsesmed og udskifter dem alle for 8000 kr.

9. Evt.

6.Arkitekt Per Seeberg har tilsendt tre forslag.
Kirkegårdsudvalget skal drøfte sagen igen, og punktet
kommer igen på til næste møde.
7. Der arbejdes videre på sagen.
8. Kontaktperson Birthe Gadekær: Der har været afholdt
medarbejdersamtaler med organist og kirkesanger. Fint
samarbejde med skolen, og babysalmesang en stor succes.
Kirkesanger Anne skal på kursus i to dage.
Personalemøde fastsat til den 11. november kl. 14.00 i
Sognegården med efterfølgende menighedsrådsmøde kl.
16.00.
Præsterne: konfirmanderne er mødt ind igen, 36 stk, og der
blev tirsdag den 11. kl. 19.00 afholdt indskrivning med dem
og forældreden ved en gudstjeneste i Tårs kirke og
efterfølgende samvær i Sognegården, hvor 100 mødte op og
det var en fin aften. Herefter fortsætter undervisningen til slut
jan hver onsdag fra kl. 7.45 til kl. 9.15, og derafholdes lejr på
Hvide Klit fra den 11.- 13. sept.
Kirkegådsleder Martin Sonne skal til årsmøde for
kirkegårdsledere fra den 7.-9. sept i Frederikshavn
Torben Højbjerg orienterede om møde i kirkegårdsudvalget
den 7.aug.,referat udsendt, og om synet på kirker og
kirkegårde den 20.juni. Det er ajourført på Kirke DV.
9. Intet
Mødet hævet kl. 20.35
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