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

(ÅBEN møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. sep. 2020 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Johanne Langdal Rindsig, Helle Bærnholdt, Anders Laursen, Dorte Rasmussen, Carsten Hedegaard,
Elin Madsen, Hans Nedergaard-Hansen, Klaus S. Rasmussen
Ikke til stede: John Rosendal og Niels K. Christensen (med afbud)
Godkendelse af referat fra den 5. aug. 2020: Referatet godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af pkt 103.10

Dagsorden
Punkt
102.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Begge præster takkede for den gode
velkomst. Det var en fin dag.
Travl tid med planlægning af konfirmation
under corona regler samt indskrivning af
nye konfirmander. Dette foregår nu
elektronisk

Ansvarlige
Johanne

103.
Kommende aktiviteter:
1) Årligt kirkesyn d. 4/9

Kl 16. Vi syner ikke præsteboligen i år, da
den lige er blevet sat i stand. Indflyttersyn
er ikke foretaget pga corona

Niels

2)

Er planlagt. Elin sørger for indkøb, Hans og
Anders hjælper

Anders

3) MR-Valgforsamling d. 15/9

Valgkort er bestilt. Klaus sørger for
elektronisk registrering ved indgangen

Valgbestyrelsen

4) Høst- og taknemmelighedsgudstjeneste?

Udgår pga corona

Johanne eller
Helle

5) Budgetsamråd i provstiudvalget?

8/9 kl 19.30. Anders og Klaus deltager

Anders

6) Konfirmationer d. 4/10

Ingen sang i kirken for at klassen kan blive
konfirmeret samtidig. Salmesang på

Johanne

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

Beslutning

Ansvarlige

kirkebakken. Indgangen bliver pyntet af
høstpyntningsudvalget. Elin og Dorte
holder vagt i sognegården
7) Fællesforedrag d. 8/10

Jens Gaardbo. Entre: 125 kr incl en øl eller
vand. Bestiles på bibliotekets hjemmeside

Dorte

8) Koncert i kirken d. 20/9 kl 19

Gratis entre

Anders

9) Konfirmandlejr 30 og 31/10

Aflyst pga corona. Hans tager kontakt til
kompedallejren

Anders

10) Opdatering af adresseliste
opdateret
11) Andet????
104.
1) Kontaktperson

Ny praktikant på kirkegården indtil 1/12

Hans

2) Kirkeværge

Intet at bemærke

Dorte

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

Intet at bemærke

4) Møde- og debatudvalg

Se pkt 103.7

Dorte og Elin

5) Musikudvalg

Se pkt 103.8

Anders L

6) Kunstudvalg

Nuværende udstilling hænger til medio
november

Anders L

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

Johanne kontakter firmaet bag
hjemmesiden, så den kan komme i orden

Niels og John

Johanne og Elin

105.
Evt. bemærkninger til revisionsprotokollat (årsregnskabet)
106.

Ingen bemærkninger.
Ligger på DAP

Anders og Klaus
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Punkt
Behov for ekstra løn afdækkes
107.
Årlig arbejdsmiljødrøftelse
108.
Status bygninger

Beslutning

Ansvarlige

Afventer MUS samtalerne. Dog er der
behov for mere rengøring i coronatiden

Hans og Klaus

Pågår

Hans

Regn i præsteboligen er udbedret
Malerarbejdet er planmæssigt i gang
Tidsplanen for kirketaget og aftaler om
gangveje er tilbage til det først aftalte.

109.
Fastsættelse af dato for orienteringsmøde vedr. gudstjenesteudvalg

(se også pkt. 111-3) i ("to-do-listen")
Udsættes

110.
Fastsættelse af dato for behandling af
visionsaftens resumé 2019

(se også pkt. 111-4) i ("to-do-listen")
Udsættes

Carsten

Anders

111.
Punkter til "to-do-listen":
Niels
1) HVAD GØR VI FOR AT GØRE FOLK
OPÆRKSOMME PÅ VALGET OG
BETYDNINGEN AF
MENIGHEDSRÅDET

Der er kommet plakater op, annoncer i
ugeavisen, opslag på facebook og vi
prikker flittigt folk

2) Procedure for børneattester - det skal
afgøres, hvem der skal være administrator? Herunder e-boks. (Hans)

Hans og Anders kigger på det

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

Afventer

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

(Magasinet "Kirken i dag" Nr. 2 / juni 2020
har på side 30 nogle rigtig gode spørgsmål
til lokal drøftelse af gudstjeneste og liturgi)
Johanne kommer med et udkast til
liturgiarbejdet. Dette behandles på mødet i
november

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

Udgår, da der skal være nyt visionsmøde
kort efter nytår

6) Alle opfordres til at komme med
forslag til anvendelse af restsummen fra
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Punkt
donationsbeløb. Evt. overvejes en
digital info-tavle. (MR og Anders).
7) Status vedr. servicecheck og evt.
opdatering af hjemmesiden. (Johanne)

112.
Orientering ved formanden.

113.
Eventuelt

Beslutning

Ansvarlige

Pågår

Se pkt 104.7

Landsforeningens delegeret møde udsat til
sidste weekend i oktober

Anders

Der blev udvekslet tanker om
julegudstjenesterne, hvis coronareglerne
stadig gælder til den tid
Forslag om mulige datoer (25/11 eller
26/11) til konstitueríng og julefrokost

Alle

Referent: Dorte
Ordstyrer: Anders
Kaffe/brød: Hans
Mødet slut: 20.10
Næste møde: Onsdag d. 7/10 kl. 17.30 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Anders)

