Den 1.9.2017

Blad nr. 68

CS

Der indkaldes til møde i Tårs Menighedsråd onsdag den 11. september 2017 kl. 19.00 i Sognegården.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste MR-møde.
Siden sidst ved formanden.
Orientering ved kassereren.
Visionsprojekt præstegården:
- En orientering
- Løsning af vinduesproblematik
Separatkloakering præstegården.
Fremtidig placering af konfirmandundervisningen.
Orientering ved kirkeværge, kontaktperson, præster, kirkegårdsleder og udvalg.
Eventuelt.

Med venlig hilsen
Carsten Skovsgaard

Mødeindkaldelsen udsendes i god tid på grund af bortrejse i kommende uge.
Den anderledes udformning skyldes midlertidige, interne it-problemer.

Referat af Menighedsrådsmøde den 11. sept. 2017
Fraværende: Lisa Bremer, Line Anderson, Martin Sonne

1. Referat godkendt og underskrevet

2. Stor tilfredshed med studieturen den 2. sept.
Referat fra møde i Sindal vdr. valg af Provstiudvalg.

Omtale af Strukturmøde i Hjørring, hvor Mads Horshauge og Edith Vajhøj deltog, Input på dagsorden.
Invitation til Stiftets Reformationsgudstjeneste i Budolfi kirke i Aalborg den 31. okt. kl. 19.00
Skole-Kirketjenesten inviterer til skuespil på Vendelbohus den 14. nov. kl. 19-20
Ny skulptur af ørn, lavet af kunstneren, Anders Friis, Lønstrup, opstillet på Tårs kirkegård
Formand og sognepræst har til en konkurrence i Kristelig Dagblad indsendt forslag om opstilling af
dåbssten på Tårs kirkegård.

3. Orientering om Budget 2018
Mødepligt til Menighedsrådsmødet den 7. nov. kl. 16.00 ( flyttet fra den 8.)

4. Nødvendig reparation af vinduer på sydsiden af præstegården foretages
Forberedende drøftelse om fremtid for præstegården i Tårs ved præsteskifte. Kontakt med Arkitekt og
Provsti. Carsten Skovsgaard holder møde med arkitekt om udgifter til projektforslag. Budget for det
sendes til Provstiet, der skal bevillige pengene.

5. Der er indhentet to tilbud fra entreprenører. Nordjysk Minidozer fik opgaven. Arbejdet påbegyndes i
2017.

6. Provsten forventer, at vi i provstiet kan fortsætte med konfirmandundervisningen i morgentimer.
Menighedsrådet besluttede, at der fra 2019 skal være følgende konfirmationer i sognet – Sidste lørdag i
april og første lørdag og første søndag i maj

7. Kontaktperson Birthe Gadekær: Der har været afholdt MUS med Martin og Ellen
Medarbejdernes kursusdag afholdes tirsdag, den 28. nov. fra kl. 9.00 – 13.00. Folkekirkens hus og KFUM´s
Soldaterhjem i Aalborg besøges.
Henriette Bæk Hansen: Ingen var kirken fyldt op til spagetti-gudstjenesten den 31. aug.
Sognepræsten: Stor tilslutning til Babysalmesang, hvor de nu er delt op i to hold
Dejlig konfirmandlejr på Hvide Klit med ca. 45 konfirmander. Godt vejr og god stemning. Tak for hjælpen
til alle.
Jonna Andersen er begyndt at strikke dåbsklude til sognets dåbsbørn.

Kirkegårdsudvalget Torben Højbjerg: Referat fra møde den 1. sept. omdelt og kommenteret.
Punkt om trappe til orgel i Tårs Kirke på november-mødet.

8. 2. okt. kl. 16.30 afholdes der menighedsrådsmøde vdr. revision i præstegårdens konfirmandstue

Mødet hævet kl. 21.05

