
 

Rorup menighedsråd 

16. maj 2022 

 

Referat af møde i menighedsrådet tirsdag den 11. maj 2022  

Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Agnete Vibholt, Øjvind A. Clement, Kristine Gårdhus, 

Stine Byager, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant)  

Fraværende: Hanne Christensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 12. april 2022 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

3. Punkter til behandling 
a. Synsrapport fra kirke- og kirkegårdssyn blev gennemgået. 
b. Synsrapport fra præstegårdssyn blev gennemgået. 
c. Kvartalsrapport for jan-marts 2022 blev underskrevet af kasserer og formand. 
d. Menighedsrådet besluttede at anskaffe en røgfarvet glasplade til døbefonden til 

brug ved lystænding. 
e. Lukket punkt. 
f. Budget 2023 blev gennemgået i lyset af synsrapporterne og den generelle 

prisudvikling. Formanden følger op med regnskabsfører forud for næste møde. 
 

4. Punkter til orientering og drøftelse 

a. Formand og præst orienterede om drøftelser på fællesmøde mellem Allerslev, 

Osted, Glim og Rorup. Menighedsrådet tilsluttede sig tanker om arrangementer 

under fælles tema i oktober/november. Ligeledes var der tilslutning til, at de fire 

sogne fremover indrykker fælles månedlig annonce i Lejre Lokalavis. Rytmen for 

udsendelse af Kirkenyt genoptages, som den var før corona. 

 

b. Formanden oplyste, at provsten nu er i kontakt med stiftet om opslag af halvtids 

stilling som præst i Rorup/Glim med tjenester også i Hvalsø/Særløse. 

 

c. Resultatet af første runde i bispevalget var blevet bekendtgjort samme dag. To 

kandidater – Rasmus Nøjgaard og Ulla Thorbjørn Hansen – går videre til anden 

runde. Der stemmes i perioden 25. maj kl. 12:00 til den 15. juni kl. 12:00.  

 



d. Jordvarme i præsteboligen forventes taget i brug primo juni. Derefter forestår 

opgravning af olietank(e). Rådgivning vedrørende den ældste tank indhentes af 

formanden. 

 

e. Kirkeværge og formand orienterede om første møde med arkitekten vedrørende 

ombygning af redskabs/kapelbygningen til graverfaciliteter. Vurdering af pris på 

graverbolig indhentes af kirkeværge fra to ejendomsmæglere. 

 

f. Fordeling af praktiske opgaver i maj-august blev foretaget.  

 

5. Øvrige punkter til orientering 

a. Præsten indkøber ny telefon med bedre kamera. Arrangement i september rettet 

mod konfirmandforældre er på plads. Overvejer arrangement i oktober sammen 

med Kristine. 

b. Aftale med Dantaxi for de fire sogne er på plads.  

c. Med undtagelse af nogle opgaver under graverens ferie har kontaktpersonen 

afløsningen hen over ferien på plads. 

 

 

6. Eventuelt 

Næste møde afholdes onsdag den 8. juni kl.19.00 med deltagelse af regnskabsfører Inge 

Næsager. 

 

Ref. Agnete Vibholt 


