
 

Rorup menighedsråd 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 10. marts 2021  

Til stede: Karen V. Ringsmose, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, Iben M. 

Elmedal, Stine Byager, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant) 

Fraværende: Leif Høgsvig 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 10. februar 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. Referatet lægges på Sogn.dk/Rorup og 

arkiveres med underskrifter. 

 

3. Punkter til behandling 
 

a. Årsregnskab for 2020 
Menighedsrådets regnskabsfører Inge M. Næsager deltog under dette punkt. 
Under gennemgang af regnskabet blev fremhævet, at 
- de forventede midler til aktiviteter ikke er brugt på grund af den aktuelle situation 
- der har været et mindre salg af planter til kirkegården 
- der ikke er udbetalt honorar til medlemmer af menighedsrådet 
- der er brugt 60.000 kr. til plantning af nye hække på kirkegården 
 

Menighedsrådet godkendte regnskabet. Rorup sogns regnskab for 2020, som er 
aflagt på cvr.nr.15331410 er afleveret til økonomiportalen den 10. marts kl.19:55. 
 

b. Kirkekollekter 
Menighedsrådet besluttede at genoptage praksis med kirkekollekter, når 
gudstjenester kan gennemføres normalt. Rådet tager på et senere tidspunkt stilling til 
formål og hyppighed for kollekter. Den resterende kollektsum fordeles mellem 
Roskildehjemmet og Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Karen og Peter sørger 
herfor. 

 

c. Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 

Menighedsrådet besluttede at deltage i den digitale indsamling. Karen opretter 

sognets indsamling, og spreder informationen herom på facebook. 

 

 

4. Punkter til orientering  

 

a. Karen, Agnete og Ane (formand for Glim menighedsråd) har holdt møde. Glim 

menighedsråd drøfter samarbejde om kommunikation og aktiviteter, jf. Rorup 



menighedsråds sidste møde. Der søges afholdt fællesmøde i foråret. 

 

b. Kirkegårdskonsulentens har indsendt indstilling vedr. omlægning af afsnit H til 

urnekirkegrave til provstiet. Menighedsrådet har over for provstiet tilkendegivet, at 

det har til hensigt at følge konsulentens anbefaling. 

 

c. Hanne orienterede om sommerens ferieplan for de ansatte. 

 

5. Øvrige punkter til orientering 

a. Karen orienterede om påskens gudstjenester, som planlægges ud fra de 

nugældende restriktioner. Palmesøndag arrangeres i samarbejde med spejderne. 

b. Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i skoletjenesten Skibet den 11. maj. 

Karen og Iben deltager. 

c. Provstiet har udsendt et skema til indhentning af oplysninger om kirkegårdsdriften i 

alle sogne. De indhentede oplysninger om Rorup kirkegård vil blive gennemgået på 

et møde i menighedsrådet med provstisekretæren. 

d. Karen og Stine undersøger indkøb af nye borde til Sognehuset og kommer med 

indstilling på et kommende møde. 

 

 

Referent: Iben M. Elmedal 


