
Rorup menighedsråd 
 
      Den 17. juni 2022 
 
 
Referat af møde i menighedsrådet den 8. juni 2022 
 
Deltagere: Inge Næsager, Agnete Vibholt, Øjvind Clement, Leif Høgsvig, Stine Byager, Peter Mogensen 
(medarbejderrepræsentant). 
Inge Næsager deltog under punkt 3a. 
 
Fraværende: Karen Ringsmose, Hanne Christensen, Kristine Gårdhus 
  
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Underskrift af referat af møde den 11. maj 2022  

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

3. Punkter til behandling  
a. Inge Næsager afleverede budget 2023 med stempel: 08-06-2022 kl. 19:24. Der søges om ekstra 

driftsmidler til reparation af portalerne og indvendigt i gangen. Begge dele er synsudsatte opgaver. 

 

b. Måling af radon i præstebolig - rapport fra energikonsulent blev gennemgået. 

Der skal laves mekanisk udluftning i kontoret, og indtil da skal der laves udluftning det næste stykke tid. 

  

c. Beslutninger vedr. salg af graverbolig og ombygning til graverfaciliteter  

Øjvind kontakter ejendomsmæglere for vurdering af graverbolig. Vi så tegning af nyt redskabsskur. 

Den nuværende bygning indrettes med graverkontor i det nuværende kapel. I tilknytning hertil etableres 
toilet, bad og vindfang med indgang fra syd. Arkitekten anmodes om at lave en ny tegning ud fra de nye 
ideer, der kom op på mødet.  

 

4. Punkter til orientering og drøftelse  

a. Status for efterårets program, herunder fælles arrangementer i november  

I september kommer der en høstgudstjeneste i samarbejde med spejderne. 

I oktober afholdes arrangement om Anker Jørgensen.  

Som fælles arrangementer kommer Leif Davidsen den 7. november til Munkehuset i Allerslev og Emil 
Saggau den 1. november i sognehuset i Rorup. Yderligere planlægges en musikaften og måske en udflugt. 

 

b. Fælles annonce i Lejre Lokalavis  

Den ser flot ud. 

 

c. Status for etablering af jordvarme i præsteboligen  

Jordvarmen er tilsluttet. Tank opgraves snarest. 

 

d. Status for ansættelse af halvtids præst i Rorup/Glim  

Sagen ligger hos stiftet. Ingen fremgang i den opgave. 



 

e. Bispevalg – anden runde  

Vi afventer spændt offentliggørelsen den 15. juni kl 12. 

 

 
5. Øvrige punkter til orientering  

a. Kirkeværge og graver fremlægger forslag til mindre ændringer på kirkegården på møde i august. 

 

b. Den synsudsatte Kirkegårdsmur havde der været ekspert besøg til i dag. Vi afventer rapport. 

Hjørnet af kirkemuren og våbenhuset med fugt, de to ting fortsætter, Peter og Bjarne med at se på det. 

Vinduer skal males alle 5, og det skal ske i 2022. 

Juletræets placering skal besluttes i august til næste menighedsrådsmøde (der skal sættes en støttepind). 

 

6. Eventuelt, herunder næste møde onsdag den 10. august. (I indkaldelsen skal der lige stå hvem der er 

kaffeansvarlig til mødet). 
 

Ref.  Stine Byager 


