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

(ÅBENT møde efter gennemgang af pkt. 014.)
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. februar 2022, kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Hans Nedergaard-Hansen, Helle Bærnholdt, Elin Madsen, Niels Kiel Christensen,
Herluf S. Christensen, Klaus S. Rasmussen, John Rosendal og Morten H. Brunhøj.
Afbud: Carsten Hedegaard.
Godkendelse af referat fra den 5. januar (ÅBENT )samt 12. januar 2022 (LUKKET): Godkendt
Godkendelse af dagsorden: nyt pkt. 016. 4) tilføjet. Herefter godkendt.

Dagsorden
Punkt
014.
Lukket punkt.
015.
Orientering fra præsterne

Beslutning

Ansvarlige

Fremgår at lukket referat.

Herluf vil gerne lave gudstjenesten
Palmesøndag i stil med de ni læsninger,
hvor Påskens historie fortælles. Karup
Sangkor forventes at deltage. Dette blev
godkendt. Det blev besluttet af servere
kaffe og påskeæg. Elin bestiller.

Herluf og Helle

Der afholdes påskemiddag Skærtorsdag
som vanligt. Elin bestiller forplejning.
Både Helle og Herluf har ferie uge 7. Carl
Gustav har søndagsgudstjenesten.
016.
Kommende aktiviteter:
1) Nytårskur

Grundet mange aktiviteter i foråret blev
datoen fastsat til 2. juni. kl. 1800.

Anders

2) Menighedsmøde

Fastsat til 20. marts 2022 efter højmessen.
Nils sørger for bestilling af forplejning til
ca. 25 deltagere. Efter mødet er
Menighedsrådet blevet kontaktet af
Landsforeningen for Menighedsråd, der
meddelte, at datoen for
orienteringsmødet forud for efterårets
valg, skal gennemføres 10. maj 2022
sammen med menighedsmødet. Et flertal
af de stemmeberettigede i

Anders, Nils
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

Menighedsrådet, har på mail godkendt en
flytning af datoen til den nye dato.
3) Årlig ekskursion

Det blev besluttet at afholde ekskursionen
slut juni. Hans og Anders planlægger og
kommer med forslag til endelig dato.

Hans, Anders

4) Minikonfirmandafslutning.

Minikonfirmandundervisning gennemføres
i perioden 23. februar – 27. marts. I
forbindelse med afslutningen 27. marts er
der behov for hjælp til opsætning og
nedtagning af scenen. Indledningsvist har
Hans meldt sig opsætning og Nils til
nedtagning.

Hans, Nils

5) Andre aktiviteter.

Det blev besluttet at afholde
friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag kl. 0930.
Efterfølgende serveres kaffe og
rundstykker.
Foredrag med Anne Dorthe Michelsen
afholdes som planlagt 9. februar. Der er
p.t. tilmeldt 58 deltagere.

017.
1) Kontaktperson

Der er blevet ansat en ny
gravermedhjælper.

Hans

Præstesekretærstillingen er i opslag frem
til 17. februar. Der er pt. kommet otte
ansøgere.

Hans

Hans har modtaget tilbud på ca.18.000 kr.
for facadebogstaver til Sognegården.
Betalingen kan delvist dækkes af en
tidligere donation. Indkøbet blev
godkendt.

Hans

2) Kirkeværge

IAB.

Elin

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

Der er nogle tomme gravsteder, der ligger
indeklemt og hvortil der ikke er adgang.
Det blev godkendt at de bliver slettet og
tilstødende gravsteder udvides over
området.
John har undersøgt at sten på udløbne
gravsteder, som kirkegården passer, må
fjernes til depot efter et år, hvis han ikke
har fået kontakt til gravstedsejer.
Det blev godkendt at han gør dette.

Niels, Elin, John
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Punkt

Beslutning

4) Møde- og debatudvalg

IAB.

5) Musikudvalg

Der er modtaget en bred forespørgsel fra
Anders og Bent Bro omkring mulighederne
for et musikarrangement i efteråret. Da de
lige har afholdt koncert i Frederiks blev
dette nedstemt.

6) Kunstudvalg

Ansvarlige
Herluf, Helle og
Elin
Helle, Herluf og
Anders

IAB.
Helle og Anders

7) PR-udvalg, herunder kirkesiden,
hjemmeside og Facebook.

IAB.

8) Børne- og ungdomsudvalget.

Mødet planlagt til 27. januar er udskudt til
torsdag 10. februar.

018.
Status bygninger.

019.
Gennemgang af kvartals- og
helårsrapport.
020.
Oplæg til politik omkring børneattest for
ansatte, menighedsråd og hjælpere.

Herluf, Helle og
Anders

Herluf, Helle,
Niels og Morten

Firmaet der forestod taglægningen på
kirken har fremsendt forslag til udbedring
af tagrygningen.
Dette lever ikke op til skadernes omfang,
og anbefalingerne i rapporten fra
Teknologisk Institut, hvorfor forslaget blev
afvist.

Anders, Carsten

Anders har talt med Provstiet omkring
fugerne i kirkegulvet, der er bevilget
50.000 kr. til udbedring. Projektet må dog
ikke iværksættes før det er endeligt
godkendt i Stiftsøvrigheden.

Anders

Der er ligeledes bevilget 50.000 kr. til
ændring af pladsen foran våbenhuset. Der
skal laves en uddybende
projektbeskrivelse. Der indkaldes til møde i
Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Anders

Er ikke modtaget, så punktet flyttes til
næste møde.

Klaus

Punkt omkring menighedsråd og frivillige
hjælpere samskrives, således der ikke er
krav om børneattest til medlemmer af
Menighedsrådet, såfremt de ikke har
direkte kontakt med børn og unge.

Morten
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

021.
Punkter til "to-do-listen":
Gennemgang af vedtægter for Karup
Sogn.

Oplæg fremlægges på mødet i marts.

John, Elin

Der skal ryddes op i depotrummet.
022.
Orientering ved formanden.

023.
Eventuelt

IAB

Anders

På sigt skal der ses på udvidelse af
urnekirkegården. Tages med på næste
møde i kirke- og kirkegårdsudvalget.

John

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 1927
Næste møde: 2. marts 2022 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Herluf)

