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

(ÅBEN møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 3. juni 2020 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Johanne Langdal Rindsig, Ingrid S. Elgaard, Anders Laursen, Dorte Rasmussen, Carsten Hedegaard,
Hans Nedergaard-Hansen, Klaus S. Rasmussen, John Rosendal og Benny Nissen Raun
Ikke til stede (med afbud): Niels K. Christensen
Godkendelse af referat fra den 12. maj 2020: Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Dagsorden
Punkt
077.
Orientering fra præsterne

Beslutning
- Glædeligt at kirkerne nu er åbne igen,
dog med begrænsninger.

Ansvarlige
Johanne og Ingrid

- Vigtigt i denne "corona-tid" at ændringer
meldes ud både på hjemmesiden og på
Facebook.
- Johanne koordinerer med Jens-Anker
vedr. evt. lukning af tj.mobil-abonnement.
- Ingrid afleverer sin tj.mobil-telefon til
Anders eller Johanne.
- Ingrids tjeneste-PC klargøres til overdragelse til ny del-tidspræst.
078.
Præsteansøgninger - status

- Stillingen slås op d. 9/6; svarfrist d. 29/6.

Anders

- Orienteringsmøde d. 1/7 med biskop,
provst og menighedsråd.
079.
Kommende aktiviteter:
1) Årligt menighedsmøde og Orienteringsmøde d. 9/6 kl. 19.30 vedr.
menighedsrådsvalget 2020

2) Velkomstarrangement for sognepræst Johanne søndag d. 21/6 kl.
10.00 - fastsættelse af dato eller
udskydelse

- Er annonceret i aviser, på Facebook og fra
prædikestolen.
- Der skal findes en ordstyrer til mødet.
- Traktementet er kaffe og småkager.

Anders og
valgbestyrelsen

Ny dato er søndag d. 30/8 kl. 10.00

Anders og
Johanne

Elin

-2-

Punkt

Beslutning

3) Orienteringsmøde d. 1/7 kl. 16.30
med biskop og provst vedr. ny
deltidspræst

Anders sørger for adgang til læsning af ansøgninger og bestilling af forplejning.

Ansvarlige

Anders

080.
1) Kontaktperson

Intet særligt at bemærke.

2) Kirkeværge

Intet særligt at bemærke.

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

Intet særligt at bemærke.

4) Møde- og debatudvalg

Intet særligt at bemærke.

5) Musikudvalg

Intet særligt at bemærke.

6) Kunstudvalg

Intet særligt at bemærke.

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

- Hjemmesiden har behov for et servicecheck og evt. opdatering. Der tages
kontakt til hjemmeside-firmaet.
- Ugeavisen Karup - og dermed den månedlige kirkeside - findes fremover i Kjellerup Tidende, som har et andet distributionsmønster. Det tilsikres, at kirkesiden
fortsat når ud til alle i Karup sogn.

081.
Behandling og indsendelse af anlægsønsker til provstiet

082.
Aflevering af foreløbigt budgetbidrag,
behandles og godkendes af MR
083.
Status bygninger

Johanne

Johanne

De fremlagte anlægsønsker bl.a. kalkning
af kirke og kapel, afrensning og maling af
sognegården og udvendigt træværk samt
reparation af kirkedør blev godkendt og
fremsendes senest d. 15/6 til provstiet.

Carsten og/eller
Anders

- Behandlet og godkendt.
- Sendes til regnskabsfører.

Anders og
Klaus

- Økonomien i provstiet er p.g.a. "coronakrisen" væsentligt forringet.

Carsten

Kirketag:
- Udbudsrunden er i gang.
- Primo juli afgøres det om prisen er inden
for den accepterede beløbsgrænse, og der
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

kan sættes i gang umiddelbart efter
sommerferien. Ellers udskydes projektet til
næste år, og kalkning af kirkes sættes i
værk i år.
- Nye udendørs askebægre er under
opsætning.
084.
Oprettelse af gudstjenesteudvalg (udsat
til første fysiske MR-møde)

- En landsdækkende opfordring til sognene
om at arbejde med det liturgimateriale,
der blev udsendt i 2019.
- Ønsker om ændring af højmesseliturgien
kan altid foretages, og forslag sendes til
godkendelse hos biskoppen.
- I det daglige er det en god idé med et
gudstjenesteudvalg, som henover kirkeåret mødes nogle gange.
- MR foreslår, at udvalget oprettes med de
to præster, organisten, 1-2 fra MR, og 1-2
fra sognet, f.eks. en nyligt konfirmeret og
en ældre kirkegænger.
- Alternativt kan oprettes en studiekreds.
- Der indkaldes til et orienteringsmøde til
efteråret. Herefter etableres udvalget.
- Anders orienterer herom på menighedsmødet d. 9/6.

085.
Punkter til "to-do-listen":
1) Samtykkeerklæringer udarbejdes.
Provstiet spørges om hjælp.

Niels
- Tre forskellige erklæringer vedr. mail,
foto og konfirmander overdrages til
Johanne.
- MR ønsker at erklæringen vedr. konfirmander skal have plads til begge forældres
underskrift.
- Erklæringer om mail og foto er også til
medarbejdere og MR-medlemmer.
- Punktet lukkes.

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

Pågår.

3) Forslag om fællesmøde med Frederiks
menighedsråd - afventer til efter d. 1/9
når ny præst er ansat. (Anders og
Johanne)

Afventer

Johanne

Hans og Anders
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Punkt

Beslutning

4) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg med
de to præster, organisten samt
deltagere fra MR og sognet, alternativt
en studiekreds. (MR)

- Der orienteres herom d. 9/6.
- Informationsmøde til efteråret, derefter
etablering af udvalg eller studiekreds.

5) Behandling af visionsaftens resumé.
(Resume er sendt til Johanne).
Dato fastsættes på MR-mødet d. 2/9, så
ny præst kan være med. (Anders)

Afventer.

6) Oprettelse af gebyrfri 5-cifret MobilePay nummer, alene til indsamlinger og
kollekt.

- Mobilepay nummer 207914 kan tages i
brug.
- Der oplyses herom på kirkesiden, hjemmesiden og Facebook.
- Punktet lukkes.

7) Alle opfordres til at komme med forslag til anvendelse af restsummen fra
donationsbeløb. (MR og Anders)
086.
Orientering ved formanden.
087.
Eventuelt

Ansvarlige

Anders

Johanne

Alle

Intet særligt at bemærke.

Anders

- John oplyste, at berøringsfri spritdispenser vil være tilgængelig i våbenhuset ved
kirkelige handlinger.

Alle

- Formanden rundede af med en stor tak til
Ingrid for indsatsen gennem årene og
mindede os om afskedsarrangementet for
Ingrid fredag d. 11/9 kl. 16.00 i sognegården med efterfølgende andagt i kirken.

Referent: Benny
Ordstyrer: Dorte
Kaffe/brød: Anders
Mødet slut: 19.45
Næste møde: Onsdag d. 5/8 kl. 17.30 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Ingen udpeget)

