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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. marts 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 2. februar (ÅBENT ) samt 2. februar 2022 (LUKKET): Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Dagsorden
Punkt
024.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Minikonfirmander er startet 2. marts, og
der er 21 på holdet.

Ansvarlige
Herluf og Helle

Der er indkaldt til dåbstræf, hvor der er 56
mulige deltagere. Det gennemføres 30.
marts.
025.
Kommende aktiviteter:
1) Gennemgang af årshjul

I løbet af april skal der gennemføres MUSsamtaler samt revision af
personalepolitikken med fokus på
stresspolitik. Herudover skal der
gennemføres arbejdspladsvurdering.

Hans

2) Nytårskur

2. juni kl. 1800. Anders udsender
indbydelser snarest.

Anders

3) Menighedsmøde

10. maj kl 1900. Herluf tager det med på
næste kirkeside. Der afholdes samtidig
orienteringsmøde.

Anders, Herluf

Det blev besluttet at afholde
arrangementet 26. juni efter
gudstjenesten, der derfor startes kl. 0900.

Anders, Hans

5) Minikonfirmandafslutning.

Helle følger op på hjælpere til opsætning
af scenen. Morten støtter i muligt omfang.

Helle

6) Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag

Gudstjenesten afholdes 6. juni kl. 0930.
Morten er ansvarlig for servering af kaffe

Morten, John

4) Årlig ekskursion
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

og rundstykker. John sørger for stole og
alter.
7) Andre aktiviteter.

Palmesøndag serveres kaffe og påskeæg.
Elin bestiller påskeæg.

Elin

Herluf deltager i udvalgsmøde med
Frederiks Kirke omkring fælles foredrag 3.
marts.

Herluf

Der gennemføres samtaler med tre
kandidater til præstesekretærstillingerne i
morgen, 3. marts.

Hans

2) Kirkeværge

IAB

Elin

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

Der indkaldes til kirkegårdsudvalgsmøde
snarest.
John informerede om følgende:
Døren til våbenhuset, har slået sig.
Der kommer en praktikant, der skal
arbejde på kirkegården ca. 15 timer om
ugen.
John skal deltage i seminar omkring Grøn
Kirke.

Niels

Det blev besluttet at døren til våbenhuset
igen holdes åben. Tiden ses an inden ca. en
uge inden hjertestarteren igen tilmeldes.

John

4) Møde- og debatudvalg

IAB

5) Musikudvalg

Udvalget har planlagt koncert 13. oktober
med Anne Mette Sohn, der synger de nye
sange fra Højskolesangbogen. Prisen er
5.000 kr. Det blev besluttet ikke at kræve
entré.

Herluf, Helle og
Elin
Helle, Herluf og
Anders

026.
1) Kontaktperson

Der arbejdes endvidere med en
julekoncert.
6) Kunstudvalg

IAB

Helle og Anders

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

IAB

Herluf, Helle og
Anders

8) Børne- og ungdomsudvalget.

På det afholdte udvalgsmøde blev det
besluttet at fastholde konfirmandlejren
som en overnatningstur.

Herluf, Helle,
Niels og Morten
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Punkt
027.
Status bygninger.

Beslutning

Anders kom med status på reparation af
tagrygningen. Det forventes, at
tagrygningen udbedres i juni måned pga.
frost i maj.
Det forvendes at endelig aftale om
udbedring af skaden, er på plads i uge 10.

Ansvarlige

Anders, Niels,
Carsten

Der laves reklamation på døren i
våbenhuset. Sagen er besigtiget.
Udskiftningen af vinduerne vil blive i uge
11.
028.
Gennemgang af kvartals- og
helårsrapport.

029.
Årsregnskab behandles og underskrives.

030.
Endelig godkendelse af politik for
børneattest for ansatte, menighedsråd og
hjælpere.
031.
Oplæg til vedtægter for Karup Sogn.

Klaus gennemgik hovedpunkter i den
udsendte helårsrapport, der blev
godkendt.

Klaus

Det foreløbige regnskab for 2021 blev
godkendt af menighedsrådet. Underskrift
foretages på kommende møde.

Klaus

Politiken blev godkendt.

Morten

John og Elin er i gang med at revidere de
nuværende vedtægter, og vil på et senere
møde orientere om ændringerne.

John, Elin

032.
Punkter til "to-do-listen":
Oprydning i depotrummet.
033.
Orientering ved formanden.

Alle

Anders har fremsendt oplysninger omkring
udbedring af fugerne i kirkegulvet til
Stiftsøvrigheden, og har efterfølgende
modtaget tilbud.
Distriktsforeningen har generalforsamling
3. marts, herunder valg af 6 delegerede til
Landsforeningens årsmøde 10. – 12. juni.
Indtil videre har vi 4 kandidater.
Distriktsforeningen har afholdt

Anders
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

visionskursus og DAP kursus.
034.
Eventuelt

IAB

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 19.01
Næste møde: 6. april 2022 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Elin)

Alle

