
 

Rorup menighedsråd 

5. november 2021 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 4. november 2021  

Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Stine Byager, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind 

A. Clement, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant). Regnskabsfører Inge Næsager deltog 

under punkt 3a-c. 

Fraværende: Iben Elmedal 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 13. oktober 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

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

Graveren oplyste, at merforbruget på kirkegårdens budget hovedsageligt skyldtes 
udgifter til konsulentbistand, indkøb af computer og løvsuger samt vikarudgifter i 
forbindelse med sygdom. Menighedsrådet tog oplysningen til efterretning. 
 

b. Samarbejdet med nabosognene om kirkeblad, babysalmesang og minikonfirmander 
blev ikke indføjet i regnskabsinstruksen, da det ikke er fastlagt i en vedtægt.   
 

c. Det endelige budget for 2022 blev afleveret den 4. november kl.19.28. 
Provstiets bevillinger til anlæg af skråningen og til fornyelse af varmesystemet i 
præsteboligen fremgår nu af budgettet. 
 

d. Programmet for forårets arrangementer blev færdiggjort og offentliggøres på 
sogn.dk/rorup, når alle aftaler er på plads. 
 

e. Den praktiske tilrettelæggelse af lystænding den 26. november blev aftalt. 
 

f. Lamper til belysning ved skråningen blev valgt. Installeringen foretages af kirkens 
sædvanlige elektriker i samarbejde med skråningens entreprenør. Kirkeværge følger 
op. 
 

g. Iben Elmedals ønske om at udtræde af menighedsrådet blev godkendt. Suppleant 
indkaldes. 
 

               

4. Konstituering af menighedsråd 

Menighedsrådet konstituerede sig for det kommende kirkeår med genvalg på posterne 

som formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer. 

 



5. Punkter til orientering og drøftelse 

a. Som ny organist er Ranko Kucuh ansat pr. 1. december 2021. 

 

b. Kirkegårdsudvalget har mødtes med to tilbudsgivere om træfældning og –beskæring 

i præstegårdshaven og ved indkørsel til parkeringsplads.  

 

c. Stiftets energikonsulent har gennemgået det nuværende varmesystem i præstebolig 

og sognehus. Når rapport foreligger, er næste skridt at udarbejde grundlag for at 

indhente tilbud. 

 

6. Øvrige punkter til orientering 

a. Præsten orienterede om 

- projekt med konfirmanderne om opstandelse, som munder ud i et trækors med  

  brændte kakler, der blandt andet kan bruges til friluftsgudstjenester 

- medvirken som præst på den store spejderlejr i Hedeland uge 30, 2022 

- rejse i september til Grækenland for præster i provstiet 

- deltagelse i et 2-årigt uddannelsesforløb i gestaltterapi 

- medvirken i Himmelske Dage i maj i Roskilde 

- tanker om samarbejde med nabosogne om kirkehøjskole, kirkeblad mv. Det videre  

  forløb for drøftelse afklares.  

 

b. Formanden oplyste, at der i forbindelse med ansættelse af organist formelt skal 

udarbejdes en aftale om samarbejde med Glim sogn om personale. Dette er sket. 

 

c. Graveren oplyste, at omlægningen af område H påbegyndes nu og vil være færdigt 

inden 1. søndag i advent. 

 

d. Let rengøring af Linderods gravsted foretages til foråret. Graver undersøger pris på 

graveret skilt med angivelse af gravstenens tekst.  

 

7. Eventuelt: Næste møde afholdes onsdag den 8. december kl.18.00 

 

Ref. Agnete Vibholt 


