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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 17. november 2021, kl. 18.00 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Herluf S. Christensen, Helle
Bærnholdt, John Rosendal, Elin Madsen Carsten Hedegaard, Klaus S. Rasmussen og Morten H. Brunhøj.
Afbud:
Godkendelse af referat fra den 6. oktober: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Pkt. 116. 9) tilføjet. Herefter godkendt

Dagsorden
Punkt

Beslutning

112.
Lukket punkt.

Behandlet på forudgående møde.

113.
Lukket punkt.

Behandlet på forudgående møde.

114.
Orientering fra præsterne

Konfirmandlejren blev gennemført efter
planen. Tak til dem, der hjalp til under
arrangementet.

Ansvarlige

Herluf og Helle

Herluf er i dialog med de kommende
konfirmandforældre om, hvorvidt der skal
gennemføres en eller to
konfirmationsgudstjenester i foråret.
Der er travlhed med kirkelige handlinger.
Der er mange bisættelser i øjeblikket.
Der var 117 deltagere til lanterneaftenen,
hvilket er meget tilfredsstillende. Der er
kommet flere positive tilbagemeldinger.
Minikonfirmandundervisningen kører efter
planen.
115.
Kommende aktiviteter:
1) Nytårskur

Fastsat til 20. januar 2022 kl. 1800. Anders
sender indbydelse ud til arrangementet,
der er med ledsager.

Anders
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

2) Menighedsmøde

Fastsat til 20. marts 2022 efter højmessen.
Ansvarlig udpeges på næste møde.

3) Julekoncert

Fastsat til 1. december kl.1900.
Julekoncerten er med Hedens sangkor (det
tidl. Haderup Gospelkor). Koret anvender
sognegården før og efter koncerten.

4) Fredslysgudstjeneste

Fremgår af kalender.

5) Nytårsparole med Karupspejderne

Fremgår af kalender.

6) Andre aktiviteter.

3. december. Dagplejerne på besøg. Helle
sørger selv for hjælpere til arrangementet.

Helle

12. december kl 1900. De ni læsninger. Der
serveres kaffe og godter efterfølgende.
Niels sørger for koordination af
serveringen.

Niels

1. januar. Nytårsgudstjeneste med
efterfølgende champagne og kransekager.
Der skal indkøbes til ca. 90 personer.
Niels og Morten koordinerer indkøb og
servering.

Niels og Morten

Julegudstjenesterne. Grundet nuværende
COVID-19 restriktioner, blev det besluttet
at vi allerede nu planlægger på at sætte et
loft på 200 deltagere. Der følges løbende
op på restriktionerne og justeres herefter.

Herluf og Helle

116.
1) Kontaktperson

Intet at bemærke

Hans

2) Kirkeværge

Intet at bemærke

Elin

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

Grandækning og vinterklargøring kører
planmæssigt.

Niels, Elin, John,
Morten

4) Møde- og debatudvalg

Intet at bemærke.

Johanne, Helle og
Elin

5) Musikudvalg

Intet at bemærke.

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
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

8) Børne- og ungdomsudvalget.

Der indkaldes til et udvalgsmøde, hvor bl.a. Herluf
konfirmandlejren skal vendes. Herluf
indkalder. Anders Hjorth skal indkaldes til
mødet.

9) Sceneudvalg

Der er behov for støtte til nedtagning af
scenen søndag 21. november kl. 1500. Der
laves et opslag på Facebook for at få
hjælpere. Herluf laver opslaget.

Herluf

El-arbejdet på kirkeloftet er ved at være
afsluttet. Det gennemføres el-eftersyn, når
arbejdet er afsluttet.

Carsten

25. oktober har Carsten og Niels haft møde
med den tilsynsførende på arbejdet med
kirketaget, hvor tilsynsrapporten fra
Teknologisk Institut blev drøftet.
Tilsynsførende har efterfølgende været i
dialog med entreprenøren. Der mangler en
skriftlig tilbagemelding fra entreprenøren,
om hvorvidt og hvorledes de ønsker at
udføre efterreparation af tagrygningen.
Provstiet kontaktes vedrørende det
økonomiske aspekt samt den videre
proces.
Menighedsrådet godkendte at en juridisk
proces kan iværksættes, såfremt dette
bliver aktuelt.
Muligheden for at sikre tagrygningen med
net eller lignende undersøges.

Carsten

Grundet IT-problemer i forbindelse med
oprettelse af byggesagerne omhandlende
reparation af diget, plads ved våbenhuset
og kirkegulvet er disse projekter ikke
igangsat. Anders følger op på dette.

Anders

Printeren er opsat og installeret.

Klaus

Der var ingen kommentarer til rapporten.
Rapporten blev underskrevet.

Klaus

Følgende datoer blev fastlagt for 2022 (1.
onsdag i måneden):
5. januar - 2. februar - 2. marts - 6. april

Alle

117.
Status bygninger.

118.
Status på indkøb af ny printer.
119.
Kvartalsrapport 1/7 -30/9

120.
Fastlæggelse af datoer for
menighedsrådsmøder i 2022.
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

4. maj – 1. juni – 3. august – 7. september
5. oktober – 2. november.
Datoerne offentliggøres på hjemmesiden.
121.
Konstituering af menighedsrådet
gældende for det kommende kirkeår
samt fastsættelse af honorarer.

Valg af formand (iht. MrL §8, stk. 3)
Anders blev genvalgt.
Valg af næstformand (iht. MrL §8, stk. 3)
Niels blev genvalgt.
Valg af kirkeværge (iht. MrL §9, stk. 1)
Elin blev genvalgt.
Valg af kasserer (iht. MrL §9, stk. 2)
Klaus blev genvalgt.
Valg af sekretær (iht. MrL §9, stk. 4)
Morten blev genvalgt.
Valg af kontaktperson (iht. MrL §9, stk. 5)
Hans blev genvalgt.
Valg af bygningskyndig (iht. MrL §9, stk. 8)
Carsten blev genvalgt.
Valg af underskriftsberettiget (iht. MrL §9,
stk.9)
Klaus og Anders blev genvalgt.
Valg af stående udvalg (iht. MrL §17, stk.
1) = Kirke- og Kirkegårdsudvalg.
Niels, Morten og Carsten blev genvalgt.
Valg af valgbestyrelse (iht. VL §6, stk. 1)
Anders, Klaus og Hans blev genvalgt.
Valg af formand for valgbestyrelsen(iht. VL
§6, stk. 2)
Klaus blev genvalgt.
Fastsættelse af honorarer for formand (iht,
MrL §8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og
kontaktperson, jf. MrL §9, stk. 6)
Da honorarerne ikke er blevet justeret i en
årrække, blev det godkendt at formand,
kasserer, kirkeværge og kontaktperson
tildeles en honorarstigning på 500 kr.
Dette skal dog endelig godkendes af
Provstiudvalget. Hans følger op på dette.

Hans
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

122.
Punkter til "to-do-listen":
Politik for børneattest

123.
Orientering ved formanden.

124.
Eventuelt

Der skal udarbejdes en fast politik med
Morten
udgangspunkt i reglerne fra
Kirkeministeriet. Det blev dog besluttet at
der arbejdes videre med en fornyelse hvert
3. år.

Menighedsrådet er inviteret til at deltage
med to deltagere til receptionen i
forbindelse med biskoppens 60 års
fødselsdag lørdag 8. januar. Tilmelding 17.
december. Elin og eventuelt Anders
deltager.

Anders

John spurgte til blomsterengen.
Der afventes stadig svar fra kommunen
omkring besigtigelse af området. Morten
følger op på dette.

Morten

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 1940
Næste møde: 5. januar 2022 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Herluf)

