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

(ÅBEN møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 3. feb. 2021 kl. 17.30.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Carsten Hedegaard, Elin Madsen,
Klaus S. Rasmussen, Johanne Langdal Rindsig, Helle Bærnholdt, John Rosendal og Morten H. Brunhøj.
Godkendelse af referat fra den 6. jan. 2021: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Dagsorden
Punkt
019.
Orientering fra præsterne

Beslutning

Ansvarlige

Afviklingen af forkortede gudstjenester
under COVID- 19 restriktioner fungerer
fint, dog er nogle stykker blevet afvist
grundet forsamlingsantallet.
Minikonfirmandafviklingen er udskudt
grundet COVID-19.
Konfirmationsforberedelsen gennemføres
fortsat online.

Johanne og Helle

Konfirmationerne vil ikke kunne
gennemføres som planlagt, under de
nuværende restriktioner, da der højest må
være 21 personer i kirken. Det er ikke
kendt hvornår dette ændres, hvorfor en
eventuel flytning blev drøftet. Der var bred
enighed om at konfirmationerne fortsat
skulle søges gennemført inden skolernes
sommerferie.
Det blev besluttet at udskyde beslutningen
om en flytning til efter den
næstkommende udmelding om COVID-19
restriktioner fra Regeringen. Der indkaldes
eventuelt til et ekstraordinært MR-møde.
Samtidig blev alternative datoer for
konfirmationerne ved en eventuel flytning
fastsat til 12 og 13 juni.

Johanne og Helle

020.
Kommende aktiviteter:
1)

Konfirmation.

2) MR's årlige ekskursion.

Eskursionen aflyses for i år. I stedet
planlægges der på at samlet møde for
menighedsråd og hjælpere, som erstatning
for eskursion og nytårskur. Dato
fastlægges senere.
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Punkt

Beslutning

3) Årligt menighedsmøde.

Menighedsmødet 7. marts aflyses. Ny dato
fastlægges på næste MR-møde.

4) Skærtorsdagsmåltid.

Skærtorsdagsmåltidet aflyses, da det
vurderes at det på det pågældende
tidspunkt ikke er tilladt/forsvarligt at
samles.

5) Visionsaften.

Datoen for visionsaftenen blev fastsat til
19. maj kl. 1730.

021.
1) Kontaktperson

2) Kirkeværge

Som opfølgning på pkt. 010 (2021) blev det
besluttet, at Hans undersøger muligheden
for eventuel faastansættelse.
John skal på kursus i gennemgang og
opdatering af vedtægter. Der blev derfor
anmodet om at pkt. 022 udskydes til efter
kurset. Dette blev godkendt.

Ansvarlige

Hans

Elin

Der er restance på betaling for et gravsted.
Der er tidligere fremsendt rykker. Det blev
besluttet, at Elin kontakter provstiet for at
høre, hvilke sanktionsmuligheder der er.
Der afholdes møde 26. marts kl. 1500.
3) Kirke- og kirkegårdsudvalg,
herunder evt. information fra
Kirkegårdsleder John Rosendal

Niels og John
Intet at bemærke.

4) Møde- og debatudvalg

Intet at bemærke.

5) Musikudvalg

6) Kunstudvalg

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

Nuværende værker får lov at hænge indtil
21. marts. Det er meddelt, at vi ikke ønsker
at forlænge den nuværende aftale.

Der foretages primært information
omkring ændringer og aflysninger på
de forskellige medier.

Johanne, Helle og
Elin
Helle, Johanne og
Anders
Helle og Anders

Johanne, Helle og
Anders

Intet at bemærke.
8) Børne- og ungdomsudvalget

022.

Johanne, Helle,
Niels og Morten

-3-

Punkt
Gennemgang af vedtægter for Karup
sogn.
023.
Status bygninger

Beslutning

Ansvarlige

Udsat jf. 021 pkt. 2)

Anders,
Elin og John

Der er problemer med rygningen på det
nye tag. Mørtelen smuldrer, hvilket
betyder at rygningen skal lægges om. Der
er lavet en reklamationssag på dette.
Dette vil betyde et større arbejde omkring
kirken med bl.a. stillads omkring kirken
igen. Arbejdet igangsættes først når vejret
tillader dette.

Carsten

Yderdøren i våbenhuset skal renoveres,
hvilket betyder at den vil blive fjernet i en
14 dages periode.
Arbejdet med kalkning er mere
omfattende end planlagt grundet løst puds
på dele af kirken. Ny planlagt slutdato er
20. april.
024.
Drøftelse af indkøb af den nye
Højskolesangbog.

025.
Beplantning af græsarealet foran kirken.

026.
Udarbejdelse af personalepolitik.

Med udgangspunkt i at de nuværende
sangbøger ikke er slidt, samt at indholdet
stadig vurderes tidsvarende, blev det
besluttet ikke at indkøbe den nye sangbog.

Johanne

Arbejdsgruppen (AG) mødtes 25. januar,
hvor projektet blev drøftet. AG forslag om
indledningsvist at etablere en blomstereng
på ca. 800 m2 i den vestlige del af
græsarealet blev godkendt. AG går derfor
videre med planlægning af projektet.

Carsten, John,
Hans og Morten

Hans arbejder videre med dette og vil
indledningsvist undersøge regler og krav
for en personalepolitik.

Anders, Hans

Intet nyt.

Anders

Det blev besluttet at opstarte arbejdet i fm.
visionsaftenen.

Johanne

027.
Punkter til "to-do-listen":
1) Forslag om fællesmøde med Frederiks
menighedsråd - afventer til 2. halvår
2021.
2) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg bestående af hele MR og organist Anders.
028.
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Punkt
Orientering ved formanden.

029.
Eventuelt

Beslutning

Ansvarlige

Distriktsforeningen generalforsamling er
udsat til d. 11. maj.
Og ligeledes er Landsforeningens
Delegeretmøde udsat til d. 6.-8. august.
I begge tilfælde er hele bestyrelsen på
valg.
Biskoppen har på DAP, skrevet omkring
situationen omkring nedlukningen i Julen.
John bedes formidle dette videre til de
øvrige ansatte, da de ikke har adgang til
DAP.

Anders

Intet at bemærke.

Alle

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: 2000
Næste møde: Onsdag d. 3/3 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Elin)

John

