
Rorup menighedsråd 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 5. maj 2021 

 

Til stede: Karen V. Ringsmose, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, Stine 

Byager, Leif Høgsvig 

Fraværende: Iben Elmedal, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 10. marts 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

3. Punkter til behandling 
 

a. Synsrapport fra kirke- og kirkegårdssyn den 27. april 2021 
Synsrapporten blev godkendt. 
 

b. Synsrapport fra præstegårdssyn den 27. april 2021 
Præstegårdsudvalget har godkendt rapporten. 
 

c. Kvartalsrapport for 1. kvartal af 2021 
Kvartalsrapporten blev godkendt. 
 

d. Budget 2022 

I lyset af synsrapporter og øvrige indspil drøftede menighedsrådet under et 

indeværende års udgifter og bidrag til budgettet for 2022.  

Følgende blev besluttet: 

- der indhentes to tilbud på topkapning af træer og beskæring af stynede træer i 

præstegårdshaven (Peter, Agnete, Karen) 

- der indhentes to tilbud på ny gulvbelægning i præsteboligens køkken og opsætning 

af dør mellem gang og entre (Øjvind, Agnete, Karen) 

- der indkøbes nye borde til Sognehuset. Det konkrete valg af borde afgøres på 

næste møde (Stine, Karen) 

- der skal anskaffes en erstatning for løvstøvsugeren. Graver og kirkeværge afgør, 

om der købes nyt, brugt eller blot aftales en deleordning i første omgang. (Øjvind, 

Peter) 

- anhangspedal til orgelet anskaffes (rådet, organist) 

- ny indretning af afdeling H igangsættes på baggrund af tidligere indhentede tilbud  

 

Ovenstående udgifter afholdes så vidt muligt inden for indeværende års budget, idet 

menighedsrådet løbende tager stilling til iværksættelse eller udskydelse til 

afholdelse inden for budget for 2022. 



 

Menighedsrådet besluttede tillige at søge om midler i provstiets anlægspulje til 

omlægning af arealet mellem Sognehus og kirkemur samt kantbelægning om 

Sognehuset. (Agnete, Øjvind, Peter) 

Omlægningen skal indebære, at der anlægges 

- gangsti fra parkeringsplads nord om Sognehuset til trappen op til døren i 

kirkemurens sydside,  trin op til flagstang og gangsti fra parkeringsplads ud mod 

vejen tæt på døren i østre side af kirkemuren 

- fri passage langs kirkemuren 

- terrasseopdeling af den nuværende skråning, som enten dækkes med græs eller 

med lav, dækkende bevoksning 

- det færdige område skal være let at vedligeholde 

 

4. Punkter til orientering  

a. De nugældende Corona retningslinjer gør det bl.a. muligt igen af afholde møder i 

Sognehuset 

b. Der blev udpeget ansvarlige fra menighedsrådet i tilknytning til de førstkommende 

arrangementer. Forslag til arrangementer i årets sidste halvdel drøftes på møde 

inden menighedsrådets næste møde (Karen, Agnete, Iben) 

c. På baggrund af kirkegårdskonsulent Karin Corfitzens notat om udvikling på 

kirkegården udarbejdes et oplæg til den videre proces om kirkegårdens 

vedligeholdelse og udvikling. (Øjvind, Hanne, Peter) 

d. Som optakt til drøftelse af brugen af de forskellige kommunikationsmidler afholdes 

møde med rådets kontaktperson på RTF Tølløse. Ud over at opnå en samlet strategi 

for kommunikationen er målet også at aflaste præsten for opgaver af redaktionel 

karakter (Karen, Agnete, Hanne) 

e. Fællesmøde med Glim menighedsråd søges afholdt i juni måned. Formanden for 

Glims menighedsråd kontaktes med forslag til datoer. (Agnete) 

 

 

5. Øvrige punkter til orientering 

Intet 
 

6. Eventuelt 

Intet 

 

 

Ref. Agnete Vibholt 


