
 

Rorup menighedsråd 

17. oktober 2021 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 13. oktober 2021  

Til stede: Stine Byager, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, Peter Mogensen 

(medarbejderrepræsentant) 

Fraværende: Karen V. Ringsmose, Iben Elmedal, Leif Høgsvig 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 8. september 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

3. Punkter til behandling 
a. Regnskab for 2. kvartal 2021 blev godkendt og underskrevet af kasserer og formand. 

Graveren gjorde opmærksom på, at budget for kirkegården vil blive overskredet på 
grund af ekstra udgifter blandt andet til varmesystemet og til belysning, herunder 
ændring af HFI-anlæg. Menighedsrådet to oplysningen til efterretning. 
 

b. Revisionsprotokol vedrørende regnskab for 2020 blev godkendt og underskrevet af 
de tilstedeværende.  
 

c. Forslag til eksterne personers deltagelse ved arrangementer i sognehuset foråret 
2021 blev godkendt. Øvrigt program afklares på menighedsrådets møde i november. 
Tilrettelæggelse af lystænding den 26. november behandles på næste møde.  
Arrangementer annonceres på sogn.dk, når de er på plads. Næste udgivelse af 
Kirkenyt afklares af præsten med nabosogne. 
 

d. Anlæg af skråning planlægges gennemført de første seks uger i 2022. Kirkeværge 
redegjorde for justeringer i forhold til første plan og følger op over for firmaet 
vedrørende økonomiske konsekvenser af justeringerne, adgang med plæneklipper til 
skråningens græsarealer samt forslag til belysning. 
Graver kommer ligeledes med forslag til belysning forud for næste møde. 
Valg af træ til plantning på skråningen foretages senere. 
 

               

4. Punkter til orientering og drøftelse 

a. Der er indkommet to ansøgninger til organiststillingen. Prøvespil og samtale 

afholdes med begge. 

 

b. Præstegårdsudvalget holder møde med stiftets energikonsulent den 4. november 

om udskiftning af varmesystem i præstebolig og sognehus. Som opfølgning på 

synsrapport afholdes samme dag møde med tilbudsgivere om træbeskæring i 

præstegården. 



 

5. Plan for menighedsrådets møder i 2022  

Plan for møder i menighedsrådet i 2022, herunder regnskabsførerens deltagelse blev 

godkendt. 

 

6. Øvrige punkter til orientering 

a. Præst: Minikonfirmandforløb planlægges gennemført foråret 2022 i tråd med det, 

der blev aflyst på grund af covid-19. 

b. Formand: Informerede om Glim menighedsråds initiativ til samarbejde med 

nabosogne om annoncering mv. 

c. Kontaktperson: Plan for dækning af ledig organiststilling er på plads. Person i 

arbejdsprøvning arbejder sammen med graveren på kirkegården i et 13 ugers forløb.  

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

udarbejdelse. Regelmæssig runde med graver og kontaktperson på kirkegården er 

genoptaget og fungerer fint. Køkkengulv i præstebolig er færdigt. Indvendig dør 

opsat, men skal udskiftes med den rette. 

e. Graver: Alle gravere i provstiet er indbudt til daglangt møde den 22. januar 2022 om 

kirkegårdenes udvikling. Indbydelsen gælder også menighedsrådsmedlemmer og er 

et led i provstiets ønske om, at menighedsrådene lægger langsigtede planer for 

kirkegårdenes udvikling. 
 

7. Eventuelt: Næste møde afholdes torsdag den 4. november kl.19.00 

 

 

Ref. Agnete Vibholt 


