Karup Menighedsråd
Anders Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup – Tlf. 2014 0896

(ÅBEN møde)
Menighedsrådsmøde tirsdag den 4. feb. 2020 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Ingrid S. Elgaard, Benjamin K. Kobborg (konstitueret), Anders Laursen, Dorte Aagaard Rasmussen,
Carsten Hedegaard, Hans Nedergaard-Hansen, Niels K. Christensen, John Rosendal, Benny Nissen Raun og
Elin Madsen.
Ikke til stede: Klaus S. Rasmussen
Godkendelse af referat fra den 7. jan. 2020: Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Med tilføjelse af følgende underpunkter til pkt. 20 blev dagsorden godkendt:
- Pkt. 20-2) Aftale om fotografering af konfirmander d. 8/5.
- Pkt. 20-3) Forslag om afholdelse af kirkefrokost.
- Pkt. 20-4) Skærtorsdagsmåltid i sognegården efter gudstjenesten d. 9/4.

Dagsorden
Punkt
019.
Orientering fra præsterne

Beslutning

Ansvarlige

- Konfirmandforberedelserne kører godt.
- Evt. input til kirkesider sendes senest d.
20/2 til Benjamin.
- Ingrid har deltaget i arbejdsmiljøkursus.
- Indre Mission har d. 1/10 gudstj. kl. 19
med efterfølgende møde i sognegården.

Ingrid og
Benjamin

- Alle indkomne ansøgninger gennemgået.

Anders

1) Møde med MR, provst og konstitueret biskop d. 6/2 kl. 16.30 i sognegården

Orienteringsmøde om præsteansættelse.

Anders

2) Aftale om fotografering af
konfirmander d. 8/5

Benjamin tager kontakt til fotograf
Clemens Majgaard.

Benjamin

3) Forslag om afholdelse af kirkefrokost

Niels sætter forsøgsordning i gang, indledningsvis med én frokost i 1. halvår og to
frokoster i 2. halvår.

Niels

4) Skærtorsdagsmåltid i sognegården
efter gudstjenesten d. 9/4.

- Tilmelding til Niels.
- Oplæg til kirkebladet.

020.
Præsteansøgninger
021.
Kommende aktiviteter:

Ingrid
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Punkt
022.
1) Kontaktperson

Beslutning

Ansvarlige

- Vedr. stillingsopslag henvises til pkt. 030.
- APV (arbejdspladsvurdering) er færdige,
bl.a. tunge løft minimeres ved indkøb af
lettere batteridrevne maskiner.

Hans

2) Kirkeværge

Intet at bemærke.

Dorte

3) Kirke- og kirkegårdsudvalg,
herunder evt. information fra
Kirkegårdsleder John Rosendal

Vedr. renovering af præstebolig, se pkt.
026 herunder.

Niels og John

4) Møde- og debatudvalg

- Møde afholdt med forslag til fælles foredrag d. 8., 22. eller 29. okt. i Frederiks.
- Kirsten Poulsen, Frederiks er tovholder.

Dorte, Benny og
Ingrid

5) Musikudvalg

Udleveret folder vedr. Viborg Internationale Kirkemusikfestival og optaktskoncert
søndag d. 8/3 kl. 19 i Karup kirke.

Ingrid

6) Kunstudvalg

Fernisering i sognegården efter gudstjenesten d. 1/3.

Anders L og Ingrid

7) PR-udvalg, herunder kirkesiden,
hjemmeside og facebook

Intet at bemærke.

Benjamin og
Benny

John

023.
Behandling af provstiets
godkendelse/forkastelse af årsregnskab
(ligger klar i DAP fra d. 15/11)

- Udestående punkt fra januarmødet.
- Det afklares med provstiet, hvad dette
egentlig handler om?

024.
Gennemgang af kvartalsrapport og
helårsrapport 2019

Efter aftale med regnskabsfører flyttes
dette punkt til MR-mødet i marts.

Regnskabsfører

025.
Fastsættelse af dato for MR's årlige
ekskursion for MR og medhjælpere.

Fastsat til søndag d. 16/8 efter gudstjenesten kl. 09.00.

Anders og Hans

Kirketag:
- Søren Yde er færdig; vi afventer svar fra
provstiet.
- Første afdrag ca. 55.000 kr. til rådgivningsarbejdet udskrevet.

Carsten

026.
Status bygninger

Renovering af præstebolig:
- Tilbud er godkendt, arbejdet sat i gang.
- Kr. 223.021 til denne renovering betales
af provstiets rådighedsbeløb.

Anders og Klaus
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Punkt

027.
Gennemgang af systemnøglesystemet

Beslutning

Ansvarlige

- Vurdering af præstebolig d. 25/2 kl. 13.00
koordineres af John.

John

- De frivillige har fået udleveret D-nøgle,
hvilket medfører opsætning af plastlomme
i sognegårdens køkken til bon'er til regnskabsføreren.

Anders

- Der udleveres 2 stk. D-nøgler til Indre
Mission.

Niels

Præstesekretær

- Øvrige udleverede nøgler uændret.
028.
Afgørelse om der fortsat skal ansøges om
2-års MR perioder

029.
Manglende "klingende" mønt i kirkens
kollektbøsse - nye muligheder for
betaling, og info i medier herom

- MR finder det mest attraktivt med 2-års
perioder.
- Ansøgning herom skal være Viborg Stift i
hænde senest 1/3.

- Krav til benyttelse af MobilePay nummer
undersøges ved regnskabsfører.

Anders

Kirsten

030.
Punkter til "to-do-listen":

Niels

1) Samtykkeerklæringer udarbejdes.

Anders spørger provstiet om hjælp.

Anders

2) Procedure for børneattester - det skal
undersøges nærmere, bl.a. hvem der er
administrator?

Pågår.

Hans

Afventer

Anders

Afventer

Menighedsrådet

5) Behandling af visionsaftens resumé.
- Afventer ansættelse af ny sognepræst.

Afventer

Anders

6) Opgaven med køb af nye alterbøger
samt donationsbeløbet hertil.

- Bøger er bestilt.
- Punktet lukkes.

Anders

3) Forslag om fællesmøde med Frederiks
menighedsråd - afventer ansættelse af
ny sognepræst.
4) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg bestående af hele MR og organist Anders.
- Oplæg udarbejdes af MR og sendes senest okt. 2020 til biskoppen.
- Afventer ansættelse af ny sognepræst.
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Punkt

7) Organistafløser

8) Kirkesanger

9) Gravermedhjælper

10) Karup-Kølvrå Byforum

031.
Orientering ved formanden.

Beslutning

- P.t. ingen ansøgninger modtaget.
- Stillings-annoncen fortsætter.
- To organister villige til midlertidige aftaler
- Afløser for Anita er på plads.
- Der er udarbejdet en vikarliste med ca.
10 personer i prioriteret rækkefølge.
- Punktet lukkes.
- Rigtig mange ansøgninger gennemgås
- Anders, John og Hans udvælger til samtale ultimo februar.
- Punktet lukkes.
- Tilmeldt og log-in er oprettet.
- Benjamin kontakter Byforum formand
Frank Larsen.
- Punktet lukkes.

- Konfirmandlejr booket 29.-30. sep. 2023 i
Kjelsølejren.
- Distriktsforeningens generalforsamling d.
27/2 kl. 19 i Vestervang Kirkecenter (tilmeldingsfrist d. 14/2) - der skal vælges
delegerede til Landsforeningens Årsmøde;
alle opfordres til at møde frem og bakke
Anders op.
- Der foranstaltes afskedsgave til Vagn.

032.
Eventuelt

Ansvarlige

Hans

Hans

Anders, John og
Hans

Benjamin

Anders

Alle

Hans

- Næste MR-møde punkt med MR-valg.
- Ugeavisen Karup inviterer d. 20/2 kl.
17.30 til info- og debatmøde vedr.
samarbejde og opbakning til ugeavisen;
Anders vil forsøge at afsætte tid til
deltagelse i mødet

Referent: Benny
Ordstyrer: Niels
Kaffe/brød: Dorte
Mødet slut: 19.55
Næste møde: Onsdag d. 4/3 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Hans)

Anders

