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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 8. september 2021, kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Klaus S. Rasmussen , Herluf S.
Christensen, Helle Bærnholdt, John Rosendal, Elin Madsen og Morten H. Brunhøj.
Afbud: Carsten Hedegaard
Godkendelse af referat fra den 11. august: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Dagsorden
Punkt
089.
Orientering fra præsterne

090.
Kommende aktiviteter:
1) Konfirmation

2) Konfirmandlejr

3) Kirkedag 26. september.

Beslutning
Herluf er blevet kontaktet af
Gideonitterne, der gerne vil deltage i en
gudstjeneste. Herluf aftaler en dag for
dette.

Der har været afholdt møde med
konfirmander og forældre. Herudover er
der gennemført generalprøve med
konfirmanderne. Dagene er koordineret
med de øvrige ansatte.
Der er blevet besluttet at gennemføre
konfirmandlejr i år. Hvorvidt dette skal
fortsætte fremover afklares på et senere
tidspunkt. Der bliver nogle mindre
tidsmæssige ændringer i forhold til
tidligere.
Der skal laves PR for arrangementet. Der
er lavet plakater, der skal ophænges
centralt i både Karup og Kølvrå (Elin).
Herudover skal der informeres på
infoskærmene (Anders). Herluf sørger for
annonce i Uge-avisen. Der kan først pyntes
op søndag morgen, grundet anden
aktivitet i kirken lørdag. Niels har
forudbestilt mad til 50 personer.
”sæt kryds i kalenderen” genindføres på
kirkesiden i Ugeavisen.

Ansvarlige
Herluf og Helle

Helle

Herluf, Niels

Elin, Anders,
Herluf.
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Punkt
091.
1) Kontaktperson

Beslutning

Ansvarlige

Hans arbejder videre med regler omkring
gavepolitik.

Hans

2) Kirkeværge

Kontakten til pårørende til fredet sten, er
gået i stå hen over sommeren, men
forsøget genoptaget.

Elin

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

Opfølgning på kirkesyn 3. september.
Synsrapport er endnu ikke klar, men bliver
tilgængelig på DAP.
Der skal opsættes skilt med gadenummer
ved indkørslen. Det skal angive numrene 6
– 10.
John tager de messehagler, der ikke skal
bruges i en periode med over på kontoret,
således de ikke bliver fugtige.
Der er forespurgt om mulighed for at flytte
en urne til Karup. Dette er ikke noget
problem, men skal ske efter reglerne for
dette. John koordinerer dette direkte med
den pårørende.

Niels, Elin, John

4) Møde- og debatudvalg

Intet at bemærke.

Johanne, Helle og
Elin

5) Musikudvalg

Ud over Gospelkoret er der kommet et
tilbud om en klassisk koncert. Der
planlægges på Julekoncert med
Gospelkoret. Den klassiske koncert vil blive
forsøgt lagt i foråret.
Der arbejdes med en musikgudstjeneste
22. maj 2022 i forbindelse med
kirkemusikfestival i Viborg.

Helle, Herluf og
Anders

6) Kunstudvalg

Intet at bemærke.

Helle og Anders

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

Intet at bemærke.

Herluf, Helle og
Anders

8) Børne- og ungdomsudvalget.

Intet at bemærke.

Herluf, Helle,
Niels og Morten

Teknologisk Institut har lavet undersøgelse
af tagrygningen på kirken. Der er udtaget
boreprøve af mørtlen, der skal undersøges
yderligere. Nogle af tagstenene ligger løs.
Resultatet af rapporten afventes inden
yderligere handling.

Carsten
(fremlagt af
Anders)

092.
Status bygninger.
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Punkt
093.
Indkøb af ny printer.

094.
Registrering og gyldighed af
børneattester.

095.
Kirkeindsamling

096.
Opfølgning på blomstereng.

Beslutning

Ansvarlige

Opfølgning på vilkårene i tilbud herunder
serviceaftale samt GDPR regler.
Der er ikke særlige krav til printere
vedrørende GDPR.
Det er ikke tilladt menighedsrådet at lease
en printer.
Klaus indhenter yderligere et tilbud,
således der kan sammenlignes priser.
Tilbuddet skal indeholde serviceaftale.
Klaus og Herluf træffer på den baggrund
beslutning om indkøb. Det bør overvejes,
om den kan erstatte alle printere i
Sognegården.

Helle, Herluf,
Klaus

Opfølgning på regler samt registrering.
Det blev besluttet at der skal indhentes
børneattest på alle der har med
konfirmander at gøre også selv om de ikke
er alene med børnene. Indledningsvist
indhentes børneattest en gang årligt.
Dette gælder også de ansatte, der arbejder
med børn og unge.
Kirsten står for ansøgning. Herluf sørger
for at sende navne til Kirsten.
Der skal udarbejdes en fast politik for
dette (anføres på to-do-listen).

Herluf

De indsamlede beløb i kirkebøssen samt
indbetalinger på MobilePay er faldende.
Det blev besluttet at fastholde
indsamlingsformerne, men at reducere i
antallet af modtagere. Samtidig vil
information om indsamlingerne ske via
Kirkesiden og i mindre omfang i kirken.
Det blev besluttet at der indsamles til
Bibelselskabet 1. januar. Fra 2. januar til og
med høstgudstjeneste indsamlet til
Immanuelshjemmet i Thailand. Herefter
indsamles til Julehjælpen.

Helle

Grundet brugen af arealet ikke har været
ændret i en længere årrække er det
omfattet af Naturbesyttelseslovens §3 som
overdrev. Dette betyder, at vi ikke må lave
ændringer i naturtypen.
Vi må dog gerne fortsætte den tidligere
brug og slåning af området. Endvidere kan

Hans, John,
Carsten, Morten
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

vi fremme den naturlige blomstervækst
gennem naturpleje. Der planlægges på
møde mellem kommunen og udvalget i
den kommende uge, hvor sidstnævnte
drøftes.
097.
Punkter til "to-do-listen":
Politik for børneattest

098.
Orientering ved formanden.

099.
Eventuelt

Optaget på mødet jf. 094. Niels ser på
regler.

Niels.

Der har været afholdt ekstraordinær
generalforsamling i Distriktsforeningen 25.
august. Anders blev valgt som formand,
Johanne blev valgt som menigt
præstemedlem.
Anders fortsætter som suppleant i
Provstiudvalget.

Anders

Der er indkøbt nye termokander og
glaskander.

Elin

Der er kommet henvendelser omkring
brug af ris, konfetti m.m. i forbindelse med
vielser. Dette medtages som
beslutningspunkt på næste møde. Helle
laver oplæg.

Helle

Herluf deltager i forbindelse med Carl
Gustavs (præsten i Frederiks) 50-års
fødselsdag fredag 10. september.
Menighedsrådet giver ikke gave i den
forbindelse.

Herluf

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 2000
Næste møde: Onsdag d. 6/10 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Helle )

