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Referat for Bygnings- og kirkegårdsudvalg
Tirsdag d. 21. september 2019 kl. 16:00
Dagsordenstekst:

Protokollat:

Fraværende:

Lillian

1.

Godkendelse af dagsorden

godkendt

2.

Gennemgang af referat.

---

3.

Situationen på kirkegården (Gitte)
• Urne have. status Nyt oplæg til
placering af kister i plæne med
flad sten.

Bageste afløb på nordsiden kirken er stoppet. Frank
og Jesper ser på det.
Vi har klippet hække og ferie er overstået. Beskåret
træ på den store plæne.
Problemer med Benthes søjle eg, der kommer nye.
Urnehave: Hvis det ikke allerede er vedtaget i menighedsrådet foreslår vi gravplads D132-141, 106117 overgår til kiste i plæne med plade.
Gitte har købt ryg støvsuger. Kommer næste uge.

4

Kirkegårdskort status

5

Kompost plads oplæg ved Frank

Gitte har ajourført Kirkegårdskort så den er klar til
landmåler
Gitte undersøger om behov for 1 -2 bokse

6.

Nyt fra Kirkeværge siden sidst
• Benthe kontorstol, skrivebord
rundbord
• Lyd kirken Tænd/sluk kontakt
mangler lyd i præsteværelse

7

8.

tagrygning på præsteboligen er lagt desværre i sorte
fremfor brun pga. udgået sten, drøftes på menighedsrådsmøde.
Frank følger op på elektriker ang. Varmestyring..
Vinter opgave Gitte prøver at samle brugsanvisninger med henblik på at opbygge servicemapper for
hver bygning
Lyd kirken: Jesper tager kontakt til SJ
Gennemgang af varmestyring i kirken og Varmestyring. Frank følger op på det.
graverhus
Diverse
Status fra Provstesyn
Mobile pay
Skyldige poster.
Bevarings værdige stene
Ramper til kirke hvad med den gamle
måske andet løsning.
Lyd kirken Tænd/sluk kontakt mangler/
knaphuls mikrofon, lyd i præsteværelse.
Alterlys/lys globe

Vi afventer referat fra provstesyn.
Mobile pay Jesper giver input til menighedsrådets
dagsorden
598- kusine vi muligvis overtage gravstedet men
ikke gælden der er mærke på at de skal henvents sig
mindst 2 år . 595 de regerer ikke de holder selv
gravstedet. Gitte sætte mærke om henvendelse.
Gitte går skyldige poster igennem, til oplæg
økonomiudvalg.
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Bevaringværdige sten udskydel oplæg til
menighedråd..
På næste møde tages stilling til rampe til
sognegården.
Alter lys afventer. Jesper og frank forsøger med
limpestol til bænkelysene.

Elektrisk katafalk tages på næste møde
9.

Evt.
Kirkegårdsvedtægter udskydes til næste
møde

Næste møde 15 oktober kl 16:00

