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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 7. april 2021 kl. 17.30 i Sognegården.
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 3. marts: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Nyt pkt. 51 tilføjet. Efterfølgende punkter er rykket.

Dagsorden
Punkt
043.
Orientering fra præsterne

Beslutning

Ansvarlige

Påskegudstjenesterne er vel overstået med Johanne
rimeligt besøgstal.
Konfirmationsforberedelsen starter op
med fysisk fremmøde igen og
gennemføres i kirken.
Der er overvejelser omkring, hvordan
minikonfirmandundervisningen kan
gennemføres. Selvom tidsplanen er blevet
rykket, er der stadig ønske om, at børnene
tilbydes et forløb.

Helle

Intet nyt.

Johanne og Helle

2) Visionsmøde.

Gennemføres 19. maj. Anders udsender
indbydelse til alle deltagere. Emner til
drøftelse medtages til næste MR-møde.

Anders

3) Årligt menighedsmøde.

Planlagt til 24. maj (2. Pinsedag).
Information lægges på Kirkesiden i
Ugeavisen.

Anders, Johanne

4) Andre aktiviteter?

Det blev foreslået, at de gennemføres et
”genåbningsmøde”, når kirken igen åbner
fuldt op, således at menigheden bliver
informeret om dette.

044.
Kommende aktiviteter:
1)

Konfirmation.

045.
1) Kontaktperson

Intet nyt

Hans

2) Kirkeværge

Intet nyt

Elin
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

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

På udvalgsmødet 26. marts blev såvel
bygninger som arealer gennemgået.
Oversigten over forslag til
vedligeholdelsespunkter blev gennemgået.
Enkelte vedligeholdelsespunkter, blev
godkendt til iværksættelse. Herudover skal
der indhentes tilbud på en række
vedligeholdelsesområder, der på næste
møde prioriteres og eventuelt indstilles til
anlægsønsker.

Niels og John

4) Møde- og debatudvalg

Pkt. 052, 5) fjernes fra to-do listen, da
dette blot er et af flere tilbud, der er sendt
bredt ud og ikke specifikt til Karup Kirke.

Johanne, Helle og
Elin

5) Musikudvalg

Har møde 08 APR.

Helle, Johanne og
Anders

6) Kunstudvalg

Vil se på kirkens egne malerier, med
henblik på at få nogle af dem hængt op i
sognegården. Nyt møde angående dette
afholdes 09 APR.
Der overvejes at se på udstilling af lokale
kunstnere.

Helle og Anders

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

Intet nyt.

Johanne, Helle og
Anders

8) Børne- og ungdomsudvalget

Intet nyt.

Johanne, Helle,
Niels og Morten

Såvel reparationen af rygningen som
kalkning af kirken afventer en frostfri
periode.

Carsten

046.
Status bygninger

Grundet mangel på materiel er
reparationen af kirkedøren forsinket. Den
forventes at være klar ca. 3 uger efter
Påske.
Knagerækkerne i våbenhuset er
ormeangrebet. Carsten iværksætter
vedligeholdelse.
047.
Behandling af anlægsønsker.

048.
Affotografering af konfirmandbilleder.

Sendes senest d. 15/6 til provstiet. Tages
op på næste møde. Se pkt. 45. 3).

Carsten

Lokalhistorisk arkiv har anmodet om

Anders og
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Punkt

049.
Beplantning af græsarealet foran kirken.

050.
Udarbejdelse af personalepolitik.

051.
Gennemførelse af prøveprædiken i f.m.
vikaransættelse.

Beslutning

Ansvarlige

tilladelse til at affotografere
konfirmationsbillerne i Sognegården. Dette
blev afslået, da MR ønsker at fastholde
Sognegården som det sted, hvor borgerne
kan se billederne.
Billederne er tidligere blevet
affotograferet. Kvaliteten af disse
undersøges.

Johanne

Kommunen ser umiddelbart området som
beskyttet natur, hvilket betyder, at de ikke
kan godkende, at vi ændrer områdets
karakter uden en inspektion. Dette kan
tidligst gennemføres i august, hvor den
naturlige beplantning er kommet helt
frem.
Det blev besluttet at afvente resultat af
inspektionen i efteråret, inden der
arbejdes videre med sagen.
Det område, der ønskes godkendt skal
derfor friholdes for vedligeholdelse frem til
inspektionen.

Carsten, John,
Hans og Morten

Oplægget fra udvalget blev gennemgået og
godkendt med følgende kommentarer:
Overskriften skal være mere restvisende.
Punktet med udarbejdelse af lokal
stresspolitik fjernes og tages op på næste
revision.
Det blev besluttet at revision af
personalepolitikken tilføjes på årshjulet i
APR.

Anders, Hans,
Johanne, Anders
Hjorth.

Morten

Der skal som udgangspunkt gennemføres
prøveprædiken i forbindelse med
ansættelsen.

052.
Punkter til "to-do-listen":
1) Forslag om fællesmøde med Frederiks
menighedsråd - afventer til 2. halvår
2021.

Afventer fortsat.

Anders

2) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg bestående af hele MR og organist Anders.

Afventer fortsat.

Johanne
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Punkt

Beslutning

3) Samlet møde for menighedsråd og
hjælpere, som erstatning for ekskursion
og nytårskur. Dato fastlægges senere.

Afventer fortsat.

4) Gennemgang af vedtægter for Karup
sogn (afventer kursus).

Afventer fortsat kursus.

5) Sarah Arndt Linder har tilbudt et
foredrag omkring Mellemøsten. Det blev
besluttet at foredraget bør indgå i
samarbejde med Frederiks menighed.
Der tages kontakt til ved et senere
tidspunkt.

Punktet fjernes efter anbefaling fra Mødeog debatudvalget. Se pkt. 045. 4)

053.
Orientering ved formanden.
054.
Eventuelt

Ansvarlige

John

Intet at bemærke.

Anders

Kirkedøren er igen låst op inden for de
ansattes arbejdstid.

Alle

Der afholdes kirkekaffe uden for kirken ved
udvalgte gudstjenester.

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: 1957.
Næste møde: Onsdag d. 5/5 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Niels)

