
Rorup menighedsråd 
 
 
                       Den 11. december 2022 
 
 
Referat af møde i menighedsrådet den 7. december 2022 
 
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Stine Byager, Hanne Christensen, Kristine 
Gårdhus, Øjvind Clement, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Underskrift af referat af møde den 9. november 2022  

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

3. Punkter til behandling  

a. Menighedsrådet gennemgik udkast til tilbudsmateriale vedrørende ændring af graverfaciliteter. 
Menighedsrådets bemærkninger videresendes til arkitekten.  

 

b. Menighedsrådet besluttede på forrige møde at henvende sig til menighedsrådene i nabosognene om 
muligt samarbejde om en stilling som præstesekretær, idet en række opgaver allerede løftes i samarbejde 

med disse sogne. I forlængelse heraf orienterede formanden om samtaler med disse råds formænd. 
Formanden retter henvendelse til dem om at udvide et allerede planlagt møde den 24. januar til at 

omfatte såvel formænd som medlemmer af fælles aktivitetsudvalget. Indtil en afklaring af hvordan 

stillingen som præstesekretær skal besættes, kan præsten søge hjælp på anden vis mod betaling.  

 

c. Menighedsrådet besluttede at søge udgifterne ved akut opstået behov for ændring af varmesystem i 

graverboligen dækket af midler fra 5%-puljen.   

 

d. Menighedsrådet besluttede at få foretaget nyplantning i præstegårdshaven som foreslået af 
landskabsarkitekt Mette Østergaard. Som hæk vælges de lave planter. Efter indhentning af to tilbud er JR 

Park valgt til at udføre opgaven til foråret. 

 

e. Menighedsrådet besluttede at deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 12. marts 2023. 

 

4. Punkter til orientering og drøftelse  
a. Formand og præst orienterede om status for ansættelse af halvtids præstestilling. Menighedsrådet er 
meget uforstående over for, at sagsbehandlingen har været så langsommelig. På baggrund af 

orienteringen om status ser menighedsrådet frem til, at stillingen nu meget snart kan blive slået op.   

 

b. Distriktsforeningen indbyder til møde med biskoppen den 11. januar. Desværre er det 
sammenfaldende med menighedsrådets møde. 

 
5. Øvrige punkter til orientering  

a. Præsten orienterede om de mange aktiviteter, herunder flere besøg fra børnehaver, som skaber 

travlhed i julemåneden. 
 



b. Kontaktpersonen orienterede om aftalen med graveren om afvikling af resterende ferie inden for de 

første to måneder i det nye år. 
 

c. Kirkeværgen orienterede om, at brolægningen ud mod vejen nu er udbedret, og at de to træer på 

skråningen er plantet. Dermed er dette projekt afsluttet. 

 

d. Graveren orienterede om, at ny prisliste for kirkegården er modtaget og vil blive videresendt til 
medlemmerne. Den årlige opgørelse af brugen af gravsteder viser foreløbigt, at der vil blive op mod fem 
flere tomme gravsteder. Graveren afklarer med stenhuggere i Roskilde, om de er interesseret i at sætte 

eksempler på gravsten op på kirkegården. 

 

e. Kristine Gårdhus påtog sig at afklare, om der er behov for indkøb af pc til sognehuset, så der bliver 

fundet en driftssikker løsning. 

 

6. Eventuelt 

    Næste møde afholdes onsdag den 11. januar 2023. 
 
 
Ref.  Agnete Vibholt 


