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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 6. april 2022, kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Hans Nedergaard-Hansen, Elin Madsen, Niels Kiel Christensen, Herluf S.
Christensen, Klaus S. Rasmussen, John Rosendal, Carsten Hedegaard og Morten H. Brunhøj.
Afbud:. Helle Bærnholdt
Godkendelse af referat fra den 2. marts: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Dagsorden
Punkt
035.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Helle er foresat sygemeldt frem til 1. maj.

Ansvarlige
Herluf og Helle

Minikonfirmand er på den baggrund udsat
til maj/juni. Herluf dækker i størst mulig
omfang Helles aktiviteter.
Søndagsgudstjenesterne dækkes dog med
eksterne præster.
Der skal bruges vagter til Sognegården i
forbindelse konfirmationerne. Elin sørger
for dette.

Elin

1) Gennemgang af årshjul

I løbet af april skal der gennemføres MUSsamtaler samt revision af
personalepolitikken med fokus på
stresspolitik. Herudover skal der
gennemføres arbejdspladsvurdering.

Hans

2) Nytårskur

2. juni kl. 1800. Videre forløb koordineres
på næste møde.

Anders

3) Menighedsmøde

10. maj kl 1900. Har været i Ugeavisen,
men gentages i april. Lægges på
Facebooksiden og annonceres i kirken.
Antal menighedsrådsmedlemmer, der skal
vælges tastes i valgsystemet. Klaus sørger
for dette.

Anders, Herluf

036.
Kommende aktiviteter:

Klaus
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

4) Årlig ekskursion

26. juni efter gudstjenesten, der derfor
startes kl. 0900. Indbydelse udsendes
snarest.

Anders, Hans

5) Minikonfirmandafslutning.

Afventer

Helle

6) Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag

6. juni kl. 0930. Opfølgning på næste
møde.

Morten, John

7) Kirkekoncert
13. oktober. Med Anne Mette Sohn.
8) Andre aktiviteter.
Snapseting for børn, koordineret af Viborg Morten
Kommune har forespurgt om lån af lokaler
til aktivitet for børn mellem 0 og 3 år.
Dette blev godkendt. Morten melder
tilbage til arrangør.
037.
1) Kontaktperson

Der er ansat ny præstesekretær. Niels
kom med forslag om, at nye ansatte
inviteres til førstkommende
menighedsrådsmøde for at blive
præsenteret for menighedsrådet. Dette
blev godkendt. Hans informerer de
seneste ansatte.
Afgående præstesekretær deltager i
overdragelse.
Kontortider opdateres på kirkesiden.

Hans

Ny kontrakt til organist afklares mellem
kontaktperson, præster og organist
snarest muligt.

Hans, Herluf

2) Kirkeværge

Herluf

Elin
IAB

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

Der planlægges på møde 3. juni kl. 1400,
hvor bl.a. udvidelse af plads foran
våbenhus og udvidelse af område til urner
skal drøftes. John undersøger muligheden
for at invitere kirkegårdsarkitekt.

4) Møde- og debatudvalg
IAB
5) Musikudvalg
Der arbejdes videre med Hedens Sangkor.
14. december med 30. november som
alternativ er foreslået.
6) Kunstudvalg

Niels, John,
Carsten, Elin,
Morten

Herluf, Helle og
Elin
Helle, Herluf og
Anders

Helle og Anders
IAB

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

IAB

Herluf, Helle og
Anders
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Punkt

Beslutning

8) Børne- og ungdomsudvalget.
IAB
038.
Status bygninger.

Der er lavet reklamation på kirkedøren.
Carsten er i dialog med tømmeren.
Grundet de særlige forhold omkring
restriktioner for renovering af døren, blev
det foreslået, at Menighedsrådet delvist
dækker udgiften for udbedring.

Ansvarlige

Herluf, Helle, Niels
og Morten

Anders, Niels,
Carsten

Renoveringen af kirkegulvet kræver
yderligere dokumentation. Grundet de
ekstra omkostninger skal det i udbud,
hvorfor projektet ønskes udført i fulgt
omfang ad en omgang, hvor også
våbenhus tages med. Renoveringen
fremsendes som fornyet anlægsønske til
Provstiet.
Der blev besluttet at laves en midlertidig
løsning, hvor området i koret med store
huller dækkes med et tæppe.
Nye vinduer i Sognegården er isat.
Carsten har gennem advokatfirma
forhandlet med firmaet omkring
reklamation på kirketaget. Firmaet
dækker udgifter til rapport fra Teknologisk
Institut, sikring af tagsten samt honorar til
konsulent. Kirken betaler selv udgifter til
advokat.
Udbedringen forventes igangsat i juni.
039.
Behandling af anlægsønsker.

Følgende anlægsønsker blev prioriteret:
• Udbedring af fuger i kirkegulv.
• Plads foran våbenhus.
• Udvidelse af urneområde.
• Udbedring af kirkedige.
• Udvidelse af plads til rustvogn.
• Udbedring af vandposter på
kirkegården.

Anders, Carsten
Kirkegårdsudvalget

Drøftes på møde i kirkegårdsudvalget 3.
juni. Frist for indmelding 15. juni.
040.
Årsregnskab behandles og underskrives.

Regnskabet blev underskrevet.

Klaus
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Punkt
041.
Oplæg til vedtægter for Kirkegården.
(Ændret fra Karup Sogn)

Beslutning

Ansvarlige

Opdatering pågår.

John, Elin

Oprydning i depotrummet.

IAB

Alle

043.
Orientering ved formanden.

IAB

Anders

Stiftsudvalget holder foredrag omkring
ukrainernes tro og kirkelige baggrund i
Ans 19. april kl. 1930.

Alle

042.
Punkter til "to-do-listen":

044.
Eventuelt

Kommunen er kontaktet omkring
opfølgning på blomstereng.

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: kl. 1958
Næste møde: 4. maj 2022 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Niels)

