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Dagsorden for Bygnings- og kirkegårdsudvalg
Tirsdag d. 16 oktober. 2017 Kl. 16:30
Dagsordenstekst:

Protokollat:

Fraværende: ingen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Gennemgang af referat.

Godkendt

3.

Situationen på kirkegården (Gitte)

Det går fint, løvsugeren vil ikke starte med nøgle
kun med snoretræk. Den skal repareres. Der smides
stadig affald op ad kirkegårdsmuren. Jesper tager
kontakt til pågældende beboere. Hylden i præsteværelset ønskes hæves, Frank kontakter Mogens.

4.

Nyt fra Kirkeværge

Billeder i sognegården mangler at blive hængt op.
Benthe køber 4 ens rammer til konfirmandbillederne. Fotografen spørges af Benthe, om han vil
vende det ene billede op, så alle vender ens vej.
Gitte har bestilt ur ved Profil Smykker. Døren ind
til Benthe mangler et beslag, Frank køber og sætter
det på. Problemer med at stolene ikke kan komme
ind under bordene. Vi tager op til forhandleren og
beder om, at få hævet bordene. Bøsningerne til lysene i globen passer fint og de kan limes fast Vasken på personaletoilettet skal skiftes og det tager
vvs sig af. Energimålerne i kopirummet melder
fejl og den kigges på. Ved udskyl på toilettet klukkes der i brusekabinen, så det kigges der på i morgen.

Sognegården hvad mangler vi.
bøsning til lysglobe
Stole i sognegård (Armlæn og glider besværlig

5.

Præstegårdshaven status plan (Gitte)

Vi venter på hæk og planter.

6.

Bevaringsværdige gravsteder input fra
Benthe.

Benthe har modtaget en oversigt med de 5 gravsteder, hvortil der også er en forklaring. Dog er kun de
3 af gravstederne ifølge det gamle provstiet bevaringsværdige som fredede. Gitte tilføjer argumenterne i Brandsoft .

7.

Lapidarium (Lisa)

Har kontaktet provsten for information om reglerne
på området. Der er ikke rigtig nogle regler. Kun at
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det af vedtægterne fremgår, at der er en øvre
grænse for, hvor mange sten vi må opbevare i Lapidariet. Hvis vi vil flytte stenene til græsplænen,
skal vi ansøge Stiftet om det. Lokal Historisk vil
ikke tage stilling til, hvilke gravsten i Lapidariet,
der er bevaringsværdige. Lisas holdning er, at alle
sten er bevaringsværdige. Lisa foresIog, at vi gik
sammen med de øvrige MR om en artikel omhandlende de dilemmaer og problemer, der er forbundet
med at bibeholde Lapidariet med henblik på at informere folk om situationen omkring lapidariet. I
fald gravsten skal sikres i Lapidariet, skal fagmænd
gøre det.
8.

Syn lister

(rygning kan ikke laves) Rygningen på graverhuset
anbefales sløjfet.

9.

Budget 2019

Gennemgang af kommen års budget
Lisa skriver til provsten for at få belyst, hvilke procedurer vi skal følge for at gribe det lovligt an.

50000 urnehave 40000 Varmepumpe
15.000 fejemaskine stiga
15.000 Skorsten fuges
6.000 ekstra mikrofon
5.000 Klokkestyring Antenne dur ikke
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Varmestyring døgnrytme

Forslag:

Mandag 7:30-12, 1500-17, 1830-22
Tirsdag 7:30-12, 1830-22
Onsdag 7:30-12
Torsdag 7:30-12, 1830-22
Fredag 7:30-12
Søndag 10:00-12

Mandag, 1500-17, 1830-22
Tirsdag 7:30-12, 1830-22
Onsdag
Torsdag 7:30-12, 1830-22
Fredag 7:30-12
Søndag 10:00-12

11. Evt.

Intet

Referent Lisa/ Jesper
Næste møde tirsdag d 13 november kl 16:00
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