Rorup menighedsråd

Den 16. september 2022

Referat af møde i menighedsrådet den 14. september 2022
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Stine Byager, Peter Mogensen
(medarbejderrepræsentant).
Fraværende: Kristine Gårdhus, Hanne Christensen, Øjvind Clement
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde den 10. august 2022
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. Menighedsrådet besluttede, at græs og hæk på gravstederne E015-E016 og E020-E021 fjernes, og der
plantes ekstra hæk i bagkant af område E. Rosenbusk bevares, og der plantes en ny busk ved siden af.
Den nye plante sættes i forbindelse med træplantning på skråning.
b. Menighedsrådet traf følgende beslutninger om projekt vedrørende ændring af graverfaciliteter:
- graverbolig udbydes til salg til 1,9 mill.kr. svarende til gennemsnit af de to indhentede vurderinger.
- skitseprojekt fra Mannik & Storm dateret 1/9-2022 B godkendes som grundlag for udbud
- provstiudvalget ansøges om tilladelse til at gennemføre projektet
- der indhentes tilbud fra tre entreprenører som foreslået af Mannik & Storm, som indhenter tilbud.
Kirkeværge har afholdt møde med provstiets bygherrerådgiver, John Veje om projektet. Ansøgning om
fredningsmyndigheders godkendelse af projektet, tilbyder han at forestå.
c. Da graverboligens oliefyr ikke virker, har kirkeværge indhentet forslag til ændring af varmesystem i
graverbolig. Forslaget, som indebærer opsætning af elkedel, blev godkendt.
d. Menighedsrådet besluttede at kontakte firmaet Kaj Bøje, som har anlagt skråningen, for plantning af en
eg og et kvædetræ som angivet på tidligere godkendte beplantningsplan samt erstatning af udgåede
storkenæb. Ved samme lejlighed afklares løsning af problemer med stien langs vejen. Udgifter forventes
at kunne dækkes inden for den resterende anlægsbevilling.
e. Kirkegårdsudvalget tager stilling til behov for beplantning i præstegårdshaven som følge af installering
af jordvarme. Formanden kontakter umiddelbart TR-Teknik vedrørende problemer med regnvand på
græsplænen og fugtlugt i kælderen. Graver undersøger, om der er opsat måler for strømforbrug direkte i
tilknytning til jordvarmeanlægget. Hvis ikke kontakter han elektriker for at få det gjort.
f. Menighedsrådet godkendte præstens forslag til gudstjenester for perioden frem til primo april.

Menighedsrådet besluttede ligeledes at afholde møder i 2023 efter samme rytme som i 2022: den 2.
onsdag i måneden undtagen i juli. Samlet oversigt udsendes med referat.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. De fire arrangementer i november, som udbydes i fællesskab med Allerslev, Osted og Glim, er nu på
plads. Der bliver foredrag den 1. og 7. november, koncert den 24. november og heldagstur til kirker i
København den 26. november.
b. Forslag til arrangementer i februar og marts 2023 blev drøftet. Præsten følger op.
c. Budget for 2023 er endnu ikke modtaget fra provstiet.
d. Provstiet har godkendt brug af frie midler til udendørs belysning ved skråningen.

5. Øvrige punkter til orientering
a. Præsten orienterede om medvirken af kirkesanger i forbindelse med konfirmandundervisning, om
minikonfirmandforløb til foråret samt om musik ved gudstjenester Allehelgens søndag og i julen. Præsten
har sagt ja til at medvirke i en vejlederuddannelse for præster udbudt af Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter. Provstiet kompenserer for tidsforbrug.
b. Formanden deltog i festlig gudstjeneste ved indsættelse af ny biskop.
c. Graver orienterede om, at kirkens vinduer er blevet malet udvendigt. Person introduceret til forløb i
arbejdsprøvning udeblev på dagen. Udendørs belysning i juletiden drøftes på senere møde. Der bliver
foretaget en grundig undersøgelse af dræn ved våbenhuset, og sagen behandles på senere møde.
d. Kassereren har meddelt revisionsselskabet, at det af fuldmagtsoversigten vil fremgå, at kasserer og
formand får fuldmagt til opslagsadgang i regnskabet, samt at alle væsentlige tilbud forelægges
menighedsrådet.
6. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 12. oktober. Mødet i december flyttes en uge, så det afholdes onsdag
den 7. december.

Ref. Agnete Vibholt

