
 

Rorup menighedsråd 

14. september 2021 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 8. september 2021  

Til stede: Karen V. Ringsmose (Ikke under pkt.3), Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. 

Clement, Leif Høgsvig, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant) 

Fraværende: Iben Elmedal, Stine Byager 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referater af møder den 9. og 30. juni samt 11. august 2021 

Referater blev underskrevet af tilstedeværende. 

 

3. Drøftelse af kirkegårdens udvikling  

Provstisekretær Peter Gundersen fremlagde provstiets vurdering af den generelle udvikling i 

dansk kirkegårdskultur og den konkrete analyse af Rorup kirkegård.  

 

4. Punkter til behandling 
a. Opfølgning på møde med Peder Gundersen 

Menighedsrådet igangsætter en proces med fastlæggelse af en langsigtet plan for 
udviklingen af kirkegården, som både tager højde for den ændrede kultur og bevarer 
kirkegårdens særpræg. Notat udarbejdet foråret 2021 af kirkegårdskonsulent Karin 
Corfitzen indgår i processen. 
 

b. Opfølgning på budgetsamråd den 18. august 
i. Anlæg af skråning 

Provstiudvalget har bevilget 750.000 kr. af anlægspuljen i 2022 til omlægning 
af skråningen mellem kirkegårdsmur og sognehus. Formand og kirkeværge 
forestår kontakten til firmaet Kaj Bøje, som udfører projektet. 
  

ii. Udskiftning af varmesystem i præstebolig og sognehus 
Provstiet har prioriteret at afsætte midler til udskiftning af varmesystem i 
Rorup præstebolig og sognehus, således at opvarmningen bliver mere 
miljørigtig. Menighedsrådet kontakter stiftets klimakonsulent civilingeniør 
Poul Klenz Larsen som opstart på processen. 
 
 

c. Ansættelse af organist  
Organist Henrik Hohle Hansen fratræder pr. 1. oktober. Stillingen opslås snarest 
muligt. Kontaktperson, præst og formænd i Rorup og Glim menighedsråd udgør 
ansættelsesudvalget. 
 

               

5. Punkter til orientering og drøftelse 



a. Opfølgning på fællesmøde med Glim menighedsråd den 11. august 

Emner som fælles kommunikation, gudstjenesteliturgi og –tider blev drøftet. Det 

blev aftalt at holde to fælles møder om året. Glim anmodes om at lave dagsorden til 

næste møde. 

 

b. Orientering fra møde om valg af medlemmer af provstiudvalg og stiftsråd 

Øjvind orienterede fra mødet. 

 

6. Øvrige punkter til orientering 

a. Præst: Synsudsatte arbejder (køkkengulv og dør i gang) er næsten gennemført.  

Deltager i forberedelsen af Himmelske Dage 2022 og orienterer nærmere om 

det på et kommende møde. 

b. Formand: Et forsøg på falsk opkrævning sendt til regnskabsfører blev afværget. 

c. Kontaktperson: Vakance i organiststilling søges dækkes bl.a. med hjælp fra kollega i 

nabosogn. 

d. Kirkeværge: Forslag til nyt standardbrev i forbindelse med klager udarbejdes. 

Regelmæssig runde med graver og kontaktperson på kirkegården genoptages. 

e. Graver: Belysning på kirkegård og i kirke er nu opdelt på HFI-anlæg. Røgalarm opsat i 

sognehus. Fremover står graver og kirkeværge som Kontrolcentralens 

kontaktpersoner.  
 

7. Eventuelt: Næste møde afholdes onsdag den 13. oktober kl.19.00 

 

 

 

Ref. Agnete Vibholt 


