Rorup menighedsråd

Den 20. oktober 2022

Referat af møde i menighedsrådet den 12. oktober 2022
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Kristine Gårdhus, Hanne Christensen, Øjvind
Clement, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant).
Fraværende: Stine Byager
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 3 g: Julehjælp i de fire sogne
2. Underskrift af referat af møde den 9. september 2022
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. I forlængelse af revisionsprotokollen vedrørende regnskab 2021 besluttede menighedsrådet,
- at tage skridt til at indgå en formel aftale med Allerslev/Osted menighedsråd om samarbejde om
babysalmesang og minikonfirmander,
- at menighedsrådets kasserer vil blive givet kiggeadgang til regnskabet,
- en beløbsgrænse på 30.000 kr. for, hvornår der skal indhentes mindst to tilbud.
Med disse bemærkninger har alle menighedsrådsmedlemmer underskrevet revisionsprotokollen for
regnskab 2021.
b. Kirkeværgen fik mandat til at afvikle aftale om pasning af gravsted mod leje af jordstribe ved
graverboligen.
Provstiudvalget behandler på møde den 13. oktober menighedsrådets ansøgning om ændring af
graverfaciliteter. Arkitekten har fremsendt et overslag, som anslår en større udgift til projektet end salg af
graverbolig forventes at kunne dække.
Menighedsrådet afventer udfaldet af provstiudvalgets behandling af sagen, inden projektet sendes i
udbud.
c. I overensstemmelse med generel udmelding vil kirken ikke som ellers normalt blive oplyst i
adventstiden og frem til Kyndelmisse. Juletræet tændes som vanligt, men udstyres hvis muligt med timer.
d. Rapport om eventuel dræning rundt om våbenhuset foreligger endnu ikke. Sagen tages op igen, når
den foreligger.
e. Kirkeværge kommer med forslag til opsætning af bænke på kirkegård og ved sognehus. Sagen
behandles senest ved næste kirkegårdssyn.
f. Menighedsrådet godkendte revideret plan for rådets møder i 2023.

g. Menighedsrådet besluttede at støtte op om initiativ til julehjælp i de fire sogne. Præsten vil foranledige
indsamling i kirken Alle Helgens søndag og ved næstfølgende højmesse i Rorup kirke. Desuden vil hun på
Facebook opfordre til at støtte projektet.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. I den foreløbige udmelding om budget 2023 har sognet modtaget et midlertidigt driftstilskud til energi,
støtte til en præstesekretær samt anlægsbevilling til pudsning og kalkning af indgangsportaler og til
reparation af sætningsskade i præsteboligens gang.
b. Menighedsrådet har fra Kirkeministeriet fået tilbagesendt ansøgning om halvtids præstestilling med
anmodning om ændring af den. Sagens videre forløb afklares med provsten.

5. Øvrige punkter til orientering
a. Præsten fortalte kort om en vellykket tur til Grækenland for provstiets præster.
Præsten orienterede om, at hun har mange trossamtaler, og menighedsrådet støttede hende i at
prioritere disse.
b. Formanden oplyste, at arrangementet med Emil Saggau på valgdagen, 1. november er ændret, således
at der fra kl.17.30 serveres suppe i sognehuset, og arrangementet forløber kl.18.30-20.00.
Nytårskuren for de to menighedsråd og medarbejdere er fastsat til lørdag den 7. januar 2023 i
sognehuset.
c. Kontaktpersonen orienterede om, at der er vikar på for organisten på Alle Helgens søndag.
d. Kirkeværgen orienterede om igangværende ændring af varmesystem i graverbolig.
e. Graveren konstaterede, at mange anbefalinger til energibesparende tiltag allerede er indført.
6. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 9. november. Regnskabsfører deltager i mødet vedrørende endeligt
specificeret budget.

Ref. Agnete Vibholt

