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

(ÅBEN møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 5. aug. 2020 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Dorte Rasmussen, Hans Nedergaard-Hansen, Niels K. Christensen, Klaus S.
Rasmussen, John Rosendal, Benny Nissen Raun og Elin Madsen
Ikke til stede (med afbud): Johanne Langdal Rindsig og Carsten Hedegaard
Godkendelse af referat fra den 3. juni 2020: Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Dagsorden
Punkt
090.
Orientering fra præsterne

Beslutning

Ansvarlige

- Indsættelsesgudstj. d. 30/8 er både for
Johanne og den nye halvtids ansatte præst

Johanne &
Anders

- For konfirmationerne d. 4/10 iværksættes alternativ plan, om det er muligt at
låne/leje Jethallen kl. 08.00 – 13.00.

Klaus

1) Ny kunst i sognegården af kunstner
Erik Heide mandag d. 10/8

Ændret til fredag d. 14/8.

Anders

2) Sidste frist d. 18/8 for annoncering
af valgforsamling d. 15/9

- Er annonceret.
- Gentages på kirkesiden ultimo august.

Valgbestyrelsen
Johanne

3) Byfestgudstjeneste i Festteltet
lørdag d. 22/8 kl. 08.30

Aflyst, idet Karup byfest er aflyst.

4) Velkomstarrangement for sognepræst Johanne søndag d. 30/8 kl.
10.00

- Udendørsgudstj. for begge præster – evt.
i pavillon/telt. Lån/leje af KKIK’s telt inkl.
opsætning undersøges.
- Aftaler om traktement er på plads.

091.
Kommende aktiviteter:

Elin
Anders og Elin

5) Sidste frist d. 1/9 for optagelse på
valglisten

Er på plads.

Valgbestyrelsen

6) Årligt kirkesyn d. 4/9

Mødetidspunkt er kl. 16.00

Niels
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Punkt

7)

Afskedsarrangement for
sognepræst Ingrid fredag d. 11/9
kl. 16.00 i sognegården med
efterfølgende aftensang i kirken

Beslutning

Ansvarlige

- Aftaler om traktement er på plads.

Elin og Niels

- Koordineres med Ingrid.
- Gentages på kirkesiden ultimo august.

Anders
Johanne

1) Kontaktperson

Stille og roligt siden sidst.

Hans

2) Kirkeværge

Intet at bemærke.

Dorte

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

- Græsset på øverste del af kirkebakken
skal slåes.
- Km-sten på indersiden af kirkegårdshegn
opsat i det gamle jernbanetracé.

4) Møde- og debatudvalg

Intet at bemærke.

Dorte og Benny

5) Musikudvalg

Intet at bemærke.

Anders L

6) Kunstudvalg

Se under pkt. 091-1 ovenfor.

Anders L

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

Intet at bemærke.

Johanne og Benny

092.

093.
Kvartalsrapport for 1. halvår
094.
Budgetråd i provstiet (evt. i september)

095.
Status bygninger

Rapporten behandlet og godkendt.

- Afventer besked om dato.
- Som minimum deltager kasserer og én
mere fra menighedsrådet.

Anders og Klaus

- Afrensning og maling af sognegården og
præstegården forventes færdig om ca. en
måned.

Carsten

- Udskiftning af kirketag er sat i gang og
forventes færdig/afleveret senest d. 20/11.
- John deltager i alle byggemøderne.
096.
Forslag om nedsættelse af udvalg til
udarbejdelse af personalepolitik

Niels og John

- Godkendt at der udarbejdes en personalepolitik.
- Arbejdet igangsættes tidligst om ½ år, så
begge nye præster og det nye menighedsråd kan være med.

John
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Punkt

097.
Samtykke til næstformands/sekretærs
udtræden af menighedsrådet
098.
Valg af ny næstformand og sekretær

Beslutning

Godkendt.
Suppleant Elin Madsen indtræder i MR.
- Næstformand blev Niels K. Christensen.
- Sekretær blev Dorte Rasmussen.
- Formanden sender ændringerne til
Stiftet.

Ansvarlige

Anders

Anders

099.
Punkter til "to-do-listen":

Niels

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

Det skal afgøres, hvem der skal være administrator.

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

Afventer.

3) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg med
de to præster, organisten samt deltagere fra MR og sognet, alternativt en studiekreds. Afholdelse af informationsmøde til efteråret. (MR)

Dato for info-møde skal fastsættes.

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

Dato for møde skal fastsættes.

5) Alle opfordres til at komme med
forslag til anvendelse af restsummen fra
donationsbeløb. (MR og Anders).

Evt. overvejes en digital info-tavle?

6) Status vedr. servicecheck og evt.
opdatering af hjemmesiden. (Johanne)

Afventer.

(Magasinet "Kirken i dag" Nr. 2 / juni 2020
har på side 30 nogle rigtig gode spørgsmål
til lokal drøftelse af gudstjeneste og liturgi)

7) Udarbejdelse af personalepolitik
sættes i gang tidligst februar 2021. (MR)
100.
Orientering ved formanden.

- Distriktsforeningen udbyder kurser hen
over efteråret/vinteren, i relation til nyvalg
i menighedsrådet.

Anders
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

- Formanden takkede Benny for indsatsen i
menighedsrådet.
101.
Eventuelt

- Benny takkede for en oplevelsesrig og
spændende tid i menighedsrådet og vil
foretage overdragelse i løbet af august.

Benny

- Kalender foreslås opdateret.

Johanne

- På sept.-mødet HUSK:
- Dato for orienteringsmøde i efteråret
vedr. gudstjenesteudvalg.
- Behandling af visionsaftens resumé 2019.
- Ellers punkter i h.t. Årshjul/Kalender.

Referent: Benny
Ordstyrer: Niels
Kaffe/brød: Niels
Mødet slut:
Næste møde: Onsdag d. 2/9 kl. 17.30 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Hans)

