Rorup menighedsråd

Den 14. november 2022

Referat af møde i menighedsrådet den 9. november 2022
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Stine Byager, Hanne Christensen, Øjvind
Clement, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant).
Fraværende: Kristine Gårdhus
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde den 12. oktober 2022
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev godkendt. Menighedsrådet konstaterede, at der har været ekstra
udgifter til kistevogn (dækkes af 5%-puljen), radiatorer i kirken, maling af vinduer på kirken samt
reparation af tag efter stormskade.
b. Menighedsrådet besluttede at fordele den ekstra driftsbevilling med 86.000 kr. til sekretærbistand og
82.000 kr. til ekstra varmeudgifter i kirkebygning, kirkegård og præstebolig.
Budgettet for 2023 blev afleveret til økonomiportalen den 9. november kl.19.33.
c. Provstiudvalget har tilkendegivet, at de gerne ser anvendt flere ressourcer til sekretariatsbistand til
præster. På den baggrund opridsede menighedsrådet en række opgaver, herunder på
kommunikationsområdet, som man gerne så løftet bedre end i dag. Menighedsrådet besluttede at
henvende sig til menighedsrådene i nabosognene om muligt samarbejde om en stilling, idet en række
opgaver allerede løftes i samarbejde med disse sogne.
d. Menighedsrådet konstituerede sig med genvalg af formand, kirkeværge/næstformand, kontaktperson
og kasserer. Indtil videre fungerer formanden også som sekretær.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. Kirkeværge orienterede om, at der med Palle Bøje var lavet aftale om udbedring af skade på
brolægning ud mod vejen. Udgiften udgør 7.500 kr.
b. Menighedsrådet besluttede at indhente to tilbud på beplantning i præstegårdshaven i henhold til
landskabsarkitekt Mette Østergaards plan. Beplantning sker delvist som reetablering af haven efter anlæg
af jordvarme.
c. De to første fælles arrangementer mellem de fire sogne med foredrag ved Emil Saggau og Jens Worning
er forløbet godt. De samlede udgifter fordeles mellem de fire sogne i henhold til fordelingsnøgle for
Kirkenyt.

d. Arkitekt Ulrik Storm har søgt Lejre kommune om byggetilladelse af redskabsskur.
e. En revideret ansøgning om halvtidsstillingen som sognepræst er netop afsendt til provstiet efter
rådgivning fra provstiets HR-konsulent. Menighedsrådet forventer en hurtig sagsbehandling i de
respektive led, idet de allerede er bekendt med sagen.
5. Øvrige punkter til orientering
a. Præsten orienterede om flere aktiviteter, hvor konfirmanderne medvirker. Et besøg af en bedemand i
konfirmandundervisningen havde været vellykket.
b. Kontaktpersonen har været på kursus for kontaktpersoner afholdt af Distriktsforeningen. I januar
afholder hun MUS med medarbejderne. Et møde med deltagelse af hele menighedsrådet og alle
medarbejdere overvejes afholdt.
c. Kirkeværgen orienterede om det nye varmesystem i graverboligen, som nu er taget i brug. Ændringen
var nødvendig nu, da oliefyret gik i stykker.
d. Graveren orienterede om, at der nu er sat regnhat på præsteboligens skorsten. Der har været
brandtilsyn på kirken, og alt er i orden. Prædikestolen holdes under observation for borebille. Opstår der
mistanke om angreb, kontakter graveren kirkeværge. Formanden følger op i forhold til undersøgelse af
eventuelle brud på drænrør i præstegårdshaven.
e. Efter drøftelse om pyntning af gravsteder anlagt med sten i plænen konstaterede menighedsrådet, at
de nuværende vedtægter for kirkegården skal følges.
6. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 7. december.

Ref. Agnete Vibholt

