Rorup menighedsråd
20. april 2022

Referat af møde i menighedsrådet tirsdag den 12. april 2022
Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement,
Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Kristine Møller Gaardhus, Stine Byager
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde den 9. marts 2022
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. Der planlægges arrangement i juni med fokus på småbørnsfamilier og i september
for konfirmandforældre. Fælles forløb med fire arrangementer sammen med
nabosogne planlægges i november. Præsten og formanden deltager i forberedende
møde herom den 5. maj.
b. Formanden afklarer, om rådet kan hjælpe med kirkekaffe i forbindelse med
åbningsgudstjenesten ved Himmelske Dage.
c. Kirkeværge aftaler med firmaet Bøje om anlæg af ekstra stykke med pigsten langs
stien fra parkeringsplads til vejen. Merudgiften tages af eget budget. Projektets
afslutning markeres længere hen på foråret.
Mette Østergaard kontaktes om forslag til beplantning over stengærderne.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. Formanden kontakter provsten om status vedrørende ekstra halvtids stilling i
pastoratet.
b. Bispekandidaten Rasmus Nøjgaard prædiker i Rorup kirke Skærtorsdag. Tirsdag den
3. maj kl.19.30 er der møde med alle fire kandidater på Osted Fri- og Efterskole.
Første afstemning er i perioden 29/4-10/5, andet runde er i perioden 25/5-15/6.
Indsættelse finder sted 4/9.
c. Næstformanden orienterede fra deltagelse i provstimøde. Umiddelbart er provstiets
økonomi god, men bygningsforbedringer vil i de kommende år kræve en del
ressourcer. Fra provstiets side vil man tilstræbe at koordinere initiativer til
energibesparelse.

d. Nedgravning af slanger i præstegårdshaven i forbindelse med etablering af
jordvarme påbegyndes i uge 17. Eventuelle problemer i forbindelse med opgravning
af gamle tanke tages op med provstiet.
5. Øvrige punkter til orientering
a. Forløb for minikonfirmander er ikke gennemført på grund af manglende
tilmeldinger.
b. Kirke- og kirkegårdssyn er fastlagt til onsdag den 11. maj kl.17.00. Hele
menighedsrådet udgør kirkegårdsudvalget og deltager som sådan i tilsynet.
c. Kontaktpersonen orienterede om, at ferieplan nu er ved at være på plads, og at der
er fundet vikarer for kirkesanger og organist.
d. Graveren indhenter tilbud på glasplade til døbefonden. Menighedsrådet tager
stilling på næste møde.

6. Eventuelt

Næste møde afholdes onsdag 11. maj kl.19.00. Kirke- og kirkegårdssyn afholdes samme dag
kl.17.00.

Ref. Agnete Vibholt

