
 

 

 

Rorup menighedsråd 

Referat af konstituerende møde den 18. november 2020 kl 20.00 

 

Til stede: Agnete Vibholt, Øjvind A. Clement, Hanne Christensen, Stine Byager, Leif Høgsvig, Iben 

M. Elmedal, Karen V. Ringsmose, Peter Mogensen 

Velkommen til alle og derefter en kort præsentation fra hver enkelt deltager. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af Jens-Erik Mogenstrups udtræden af menighedsrådet og indtræden af 1. 

suppleant Iben Elmedal. 

Rådet godkendte Jens-Eriks udtræden og bød Iben velkommen. 

 

3. Menighedsrådets konstituerede sig som følger: 

a. Formand, Agnete Vibholt 
b. Næstformand, Øjvind A. Clement 
c. Kirkeværge, Øjvind A. Clement 
d. Kasserer, Stine Byager 
e. Kontaktperson, Hanne Kristensen 
f. Sekretær, Iben Elmedal 
g. Bygningssagkyndig, Bjarne Andersen 
h. Kirke- og kirkegårdsudvalg, hele rådet med undtagelse af kirkeværgen 
i. Præstegårdsudvalg, Agnete Vibholt som repræsentant for Rorup menighedsråd 

    Karen offentliggør konstitueringen 1. søndag i advent og får ajourført sogn.dk. Agnete 

    orienterer den lokale presse. 

4. Fastsættelse af datoer for menighedsrådsmøder  

I 2021 er aftalt møde den 2. onsdag hver måned kl 19:00 

 

5. Nedsættelse af ad hoc udvalg til revision af vedtægt for Rorup kirkegård 

Øjvind og Hanne udarbejder i samarbejde med graveren forslag til ændring af vedtægt og 

plan for udvikling af kirkegården på længere sigt. Forslaget forelægges menighedsrådet til 

behandling snarest muligt. 

 

6. Orientering 

Menighedsrådet besluttede, at muligheden af at afholde gudstjeneste i Lejrehallen kl. 14. 

den 24. december forud for Allerslevs sogns gudstjeneste afklares af Karen. Beslutningen 



 

 

afhænger af evt. nye udmeldinger fra statsministeren omkring forsamlinger.  Karen sørger 

for annoncering i Lejre Lokalavis, på hjemmeside og i nyhedsbrevet på facebook. Øjvind 

bistår Karen med tilmelding, hvis det viser sig nødvendigt. 

 

Hjemmesiden nedlægges efter beslutning i det afgåede råd. Karen og Agnete samarbejder 

om udvikling af Sogn.dk. Fra hjemmesiden sikres viderestilling i den første tid efter 

nedlæggelsen. 

 

7. Eventuelt.  

Nytårskuren for Rorup og Glim menighedsråd bliver den 22-01, hvis forholdene tillader det. 

Iben og Stine er ansvarlige for nytårskuren. 

På mødet i januar drøfter menighedsrådet arrangementer i 2021 fra marts og frem. 

Medlemmer sender ideer/forslag til Agnete senest en uge forud for mødet. 

 

Referent: Stine Byager 


