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Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet.

2. Invitation til Distriktsforeningens sommertur den 22. juni kl.
19.00. Tilmelding til formanden senest 13.juni.
Fra provsten er der forslag til punkter på de kommende
3. Orientering ved kassereren.
møder: Hvad betyder folkekirken? Hvorfor kan den ikke
undværes? Hvad er kernepunkterne?
4. Opfølgning på provstesynet i april Sognepræst Iben Kjær Aldal er fra 1.juni blevet ansat i Sindal
herunder vurdering af tiltag, der skal Sogn, hvilket betyder, at der nu skal ansættes ny præst i
igangsættes i 2016 og 2017.
Tårs-Ugilt Pastorat.
2. Siden sidst ved formanden.

5. Drøftelse af opgangen til kirken
fra Bredgade.
6. APV.
7. Lørdagskonfirmation - en
drøftelse.
8. MR-valget - diverse tanker.
9. Drøftelse af procedurer m.v. i
forbindelse med ansættelse af ny
præst efter Iben Aldal.
10. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
11. Eventuelt.

3. Kassereren har været til budget-2017 møde i Hjørring. Vi
skal lave et foreløbigt budget på mødet den 8. juni, og alle
har derfor mødepligt.
Alle bygninger(undtagen kirkene) på over 250 kvadratmeter
skal energimærkes. Provstiet gør det samlet.
4.Godt provstesyn med to nye provster og fin tilrettelæggelse
af synet.
Kirke-DV er blevet opdateret, og det nedskrevne blev
gennemgået af formanden.
Renovering af præstegårdens køkken i 2016 iflg. kirke DV 100.000 kr med moms.
5. Orientering om planerne vdr. opgangen ifølge referatet fra
Kirkegårdsudvalget.
6. Handlingsplan lavet og kommenteret. Meget kort APV
7. Mulighederne blev drøftet, forældrene forespørges ved
forældreaften.
8. Der blev snakket om valget og om man havde lyst til at
fortsætte i rådet.
10. Kirkeværge: Koncerten i kirken med Die Herren udsolgt
Præster: Fyldte kirker til begge konfirmationer og tak til alle,
der hjalp.
Kirkegårdsudvalget/Torben Højbjerg: Referat fra møde den
27. april omdelt.
Provstiet orienteres om omlægning af opgangen foran kirken
fra lågen til våbenhuset.
Ungdomsudvalget/Henriette Bæk Hansen: Der har været
afholdt en meget velbesøgt spagettigudstjeneste.
19. maj kl. 18.00 er der inspirationsaften for ledere med Jes
Dige.
Edith Vajhøj: Har besøgt Anne og børnekoret, hvor der er
mange deltagere og liv og glade dage ved prøverne.
Deltaget i Babysalmeafslutning og det er et godt initiativ.
Fortalte om orienteringsaften om besøgstjeneste.
Formanden: Deltaget i voksen-korafslutning, hyggeligt, god
stemning, aktiv for kirken, tak for opbakning i alle kirkerne.
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9. Præsteansættelse blev drøftet.
11. Intet
Mødet hævet kl. 21.10

, den

underskrifter

