
Rorup menighedsråd 
 
      Den 15. august 2022 
 
 
Referat af møde i menighedsrådet den 10. august 2022 
 
Deltagere: Karen Ringsmose, Hanne Christensen, Agnete Vibholt, Øjvind Clement, Leif Høgsvig, Stine 
Byager, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant). 
 
Fraværende: Kristine Gårdhus 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

2. Underskrift af referat af møde den 8. juni 2022  
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

3. Punkter til behandling  
a. Menighedsrådet har via stiftet modtaget en indsigelse fra en borger mod skovrejsningen langs Lejrevej 

med den begrundelse, at det ville fjerne udsynet fra vejen til Rorup og Allerslev kirker. Menighedsrådet 
kunne ikke følge indsigelsen, idet det forholdt sig positivt til, at der blev plantet mere skov, hvilket så i 
givet fald måtte koste udsynet.  

 

b. Menighedsrådet godkendte kvartalsregnskabet for 2. kvartal. Den primære årsag til en mindre 

overskridelse er en nødvendig udskiftning af radiatorer i kirken. 

  

c. Menighedsrådet godkendte tilbud på maling af vinduer i kirken lydende på 9.625 kr. inkl. moms. 

 
d. Med udgangspunkt i beslutninger truffet på forrige møde er kirkeværge og formand i dialog med 
arkitekten om ombygning af kapel/redskabsbygning, men på grund af sommerferier foreligger der ikke 

noget nyt at skulle forholde sig til i menighedsrådet. 

 

e. Menighedsrådet tilsluttede sig planerne for fællesarrangementer mellem de fire sogne i november 
måned, herunder det estimerede budget. Layout af den fælles månedlige annonce tages op på 

fællesudvalgets møde ultimo august. 

 

f. Kassereren deltager sammen med formanden i budgetsamråd den 18. august 2022. 

 
g. Hovedparten af praktiske opgaver for de kommende måneder blev fordelt. Skemaet færdiggøres og 

udsendes.  

 

4. Punkter til orientering og drøftelse  

a. Menighedsrådet er ikke orienteret om, at der er sket nyt i forhold til opslag af halvtidsstilling.  

 
b. Ved indsættelse af ny biskop har menighedsrådet kun fået tildelt én plads. Formanden deltager. 



 

c.  Punkter fra menighedsrådets møde i juni om mindre ændringer på kirkegården, juletræets placering 
mv. udsættes til mødet i september. 

 

5. Øvrige punkter til orientering  
a. Kasserer undersøger med regnskabsfører, hvilke ændringer der måtte være vedrørende afregning af el 

og varme i præstegården som følge af overgang til jordvarme. 
 

b. På baggrund af det store antal konfirmander, der er i Rorup i år, vil der blive tre 

konfirmationsgudstjenester Kr. Himmelfartsdag. Menighedsrådet tilsluttede sig, at det fremover vil blive 
lørdagen efter Kr. Himmelfartsdag/Store Bededag, der vil være flere konfirmationsgudstjenester, hvis 

behovet er der. 

 
c. Formanden undersøger kilder til kirkestatistikken på sogn.dk. Især tal for de kirkelige handlinger 

svarede ikke til præstens opgørelser. 

 

c. Kirkeværge orienterede om aftale med graveren om vedligeholdelse af det nyanlagte areal mellem 

sognehus og kirkegårdsmur. 

 

d. På forslag fra kontaktperson vil der blive taget initiativ til en drøftelse mellem de fire sogne om gensidig 

hjælp i sommerperioden ved kirkelige handlinger, hvad angår kirkesanger, kirketjener og organist.  

 

6. Eventuelt 

    Næste møde afholdes onsdag den 14. september.  

 
Ref.  Agnete Vibholt 


