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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 11. august 2021 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Klaus S. Rasmussen, Carsten
Hedegaard, Herluf S. Christensen, Helle Bærnholdt, John Rosendal og Morten H. Brunhøj,
Afbud: Elin Madsen
Godkendelse af referat fra den 2. juni: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden
Punkt
080.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Pr. d.d. er der fra Kirkeministeriet
informeret om at både afstandskravet og
arealkravet i kirker m.m. ophæves pr. 14.
august.
Kirkelige handlinger kan herefter
gennemføres som før COVID-19
restriktionerne, dog blev det besluttet
indledningsvist at fastholdes afspritning
ved nadver.

Ansvarlige
Herluf og Helle

Der starter et hold konfirmander fra Karup
Skole samt to elever fra Friskolen med
henblik på konfirmation i 2022.
081.
Kommende aktiviteter:
1)

Konfirmation.

Der afholdes møde med konfirmander og
forældre samt generalprøve for
konfirmanderne.
Dorte Rasmussen og Elin Madsen
varetager vagten i konfirmandstuen under
konfirmationerne.

Helle

2) ”Genåbningsmøde”

Der blev afholdt møde i udvalget 24. juni.

Herluf, Helle,
Niels

Der afholdes kirkedag 26. september med
gudstjeneste, spisning og koncert.
Niels bestiller forplejning til 50 personer.
Helle koordinerer pyntning i kirken.
Herudover afholdes der børnegudstjeneste
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

med efterfølgende pizza i Sognegården.
Hjælpere er udpeget til støtte.
Endvidere blev der på udvalgsmødet
planlagt en række andre aktiviteter,
herunder sangaftener. Arrangementerne
offentliggøres på kirkesiden.
3) Sommerarrangement.

Arrangement for kirkens ansatte,
menighedsråd og hjælpere. Afholdes 19.
august kl. 18.
Elin bestiller mad. Hans og Herluf hjælper
med klargøringen.

Anders

4) Byfestgudstjeneste.

Gudtjenesten afholdes som planlagt. Der
er hyret yderligere en musiker.

Herluf

5) Andre aktiviteter.

Konfirmanderne låner Sognegården til
morgenmad i forbindelse med Blå mandag.
Konfirmandlejr afholdes 29. – 30. oktober.
John, Karsten, Klaus og Morten deltager
fredag og til natløb. Niels deltager i hele
perioden.

082.
1) Kontaktperson

Hilsner i forbindelse med mærkedage var
blevet drøftet på personalemøde,
herunder hvem der stod som afsender.
Det blev besluttet at hilsner gives af
menighedsrådet på vegne af menigheden.
Det blev endvidere besluttet, at der skal
udarbejdes en politik for området. Hans
laver et udkast.

Hans

2) Kirkeværge

Elin og John er i god dialog med pårørende
til vedligeholdelse af fredet gravsted.

Elin og John

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

Kirkesyn 3. september kl. 1500

Niels og John

4) Møde- og debatudvalg

Der har været afholdt møde med Frederiks
Menighedsråd, ældresagen og biblioteket
omkring det årlige fællesarrangement i
Frederiks Kulturhus. Der arbejdes på at
lave et arrangement med Anne Dorte
Michelsen den 9. februar 2022.

Johanne, Helle og
Elin

5) Musikudvalg

Udvalget har fået en henvendelse fra
Haderup Gospelkor om afholdelse af

Helle, Herluf og
Anders
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

julekoncert. Udvalget får
beslutningskompetencen.
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.

Der afholdes møde 25. august.

Herluf, Helle,
Niels og Morten

083.
Status bygninger.

Carsten gennemgik punkter fra mødet med Carsten
entreprenørfirmaet omkring reparation af
rygningen på kirketaget.
Entreprenøren ønsker at reparere på den
beskadigede rygning, hvilket ikke blev
accepteret, grundet skadens omfang.
Det blev godkendt at inddrage Teknologisk
Institut som uvildig tredjepart for at få
klarlagt omfanget af skaden samt korrekt
løsning til reparation, såfremt dette bliver
aktuelt.
Brolægningsarbejdet ved parkeringsplads
blev godkendt til at kunne afsluttes.
Carsten gennemgik Provstiets svar på
vores anlægsønsker:
Reparation af elkabler på kirkeloftet, blev
godkendt og er igangsat, men skal betales
for egne frie midler.
Fornyelse af vinduer i Sognegården er
godkendt og kan iværksættes. Midler
tildeles af Provstiet.
Udbedring af fuger i gulvet i kirken er
godkendt og midler tildelt. Projektet må
dog ikke igangsættes før godkendelse af
Stiftsøvrigheden.
Uge 5- 6 eller 8-9 2022anbefales som
egnede perioder med lav aktivitet.
Udvidelse af pladsen foran våbenhuset er
tildelt midler i 2022. Opstart af projektet
skal godkendes af stiftsøvrigheden samt
bygningsinspektoratet.
Udskiftning af flisegang må iværksættes,
men skal finansieres af egne frie midler.
Iværksættelse blev godkendt.
Udvidelse af pladsen foran kirkegården
(rustvognparkering) er blevet godkendt og
må iværksættes men skal betales af egne
midler.
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

Udbedring af kirkediget skal betales af
egne frie midler, men skal godkendes af
stiftsøvrigheden. Tilbud er indhentet.
Isolering af kontor og værksted blev
godkendt, men skal finansieres af egne frie
midler. Karsten indhenter tilbud.
084.
Indkøb af ny printer.

085.
Kvartalsrapport for 1. halvår.

Den nuværende printer er slidt, og der
ønskes indkøbt en ny. Herudover er der
stilet spørgsmål til GDPR-sikkerheden på
printeren. Der er kommet tilbud på indkøb
af ny for 14.500 kr. + moms.
Klaus undersøger vilkårene i tilbud
herunder serviceaftale.
Herluf undersøger sikkerhedsreglerne med
Kirkeministeriet.

Helle, Herluf,
Klaus

Større afvigelser på udgifter og indtægter
blev gennemgået. Afvigelse på finansielle
poster skyldes den ændrede ferielov.

Klaus

Kursus planlagt til 22. september.

John

Der er valg til Provstiudvalget og
Stiftsrådet sammen med budgetsamrådet.
Det gennemføres d. 2/9 i
Bjerringbro. Anders deltager.

Anders

Punkt omkring kirkeindsamling medtages
på næste møde.
Næste møde flyttes til onsdag 8.
september.

Alle

086.
Punkter til "to-do-listen":
1) Gennemgang af vedtægter for Karup
sogn (afventer kursus).
087.
Orientering ved formanden.

088.
Eventuelt

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 20.12
Næste møde: Onsdag d. 8/9 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Klaus )

