
  Allerslev 3. februar 2022  
   
Allerslev kirke 
Menighedsrådsmøde 
Torsdag den 10. februar kl. 17 til 19 
Konfirmandstuen ved Præstegården 

Deltagere: Torben Møllenbach ref., Bodil Agerbo, Camilla Dammegaard, Søren Gammeljord, Ninna 
Pindstrup, Anne-Lise Nielsen, Elin Hjorth  
Afbud: Ninna Pindstrup 

Tider Emne Beslutning 

1.  
1 min 

Godkendelse af dagsorden MR godkendte 

2.  
5 min 

Nyt fra formand 
Datoer vedrørende bispevalg. 
Himmelske dage. 
Kompostanlæg, fremdrift og billeder til 
Projekt Grøn kirke 
 

Formanden orienterede: Ang. Bispevalg: 
30. 3 i Roskilde, d. 6.4 i Knapstrup, 20.4 i 
Herlufholmhallen: Debat mellem de 4 
bispekandidater. 
Himmelske dage: 26.-29 maj i Roskilde 
Grøn Kirke: Leo sender billeder af 
kompostanlægget til Projekt Grøn Kirke. 
 

3. 
5 min 

Tilgængelighedsprojektet. Etape 1 
Arkitekt Per Toft, Mangor & Nagel. 
Tilbagemelding bilag 1 
 

Formanden bød velkommen til Per  Toft. 
 Per Toft gennemgik to forslag til 
opgangen. 
Prisen er nogenlunde ens for begge forslag: 
ca. 200.000, ex. Moms.: selve anlægget. 
Dertil honorar til arkitekt og uforudsete 
udgifter.    
MR besluttede sig for udkast 1 med 
beplantning i begge sider, og evt. med taks 
som foreslået i forslaget.  
Den eksisterende lampe ønskes drøftet 
senere. 
Formanden giver besked til arkitekten. 

4. 
 14 min  

Plan for tilgængelighedsprojekt 
Plan fremsendes når den kommer fra 
arkitekt. 
 

Formanden giver besked til arkitekten  

5. 
10 min 

Sakristi renovering. 
Arkitekt Janni, ved Krogh Hansens 
Tegnestue, har besøgt os 2. november. 
Efter drøftelse ved møde i sakristiet, er 
forprojekt igangsat, godkendelse i 
stiftet-efterfølgende beskrivelse af 
tegninger og beskrivelse til 
håndværkere. 
Pris i indeværende år 800 kr. plus moms 
i medgået tid. 
Forprojekt ventes færdigt i vinteren 
2021 – 2022. 
Tilbagemelding afventes i uge 4. Jannie 

Formanden orienterede.   
MR besluttede at lade arkitekten gå videre 
med forprojektet som beskrevet i 
skitseforslaget, og herunder med en pris på 
projektet. 
 



Hansen undskylder for ikke at have 
sendt materiale pga. sygdom Covid 19. 
Materiale fremsendes før mødet. 
 

6. 
15 min 

Sogneudflugt/studietur 2022 i 
pastoratet 
Tidspunkt 
Ideer 
Deltagere 
 

MR besluttede: 
Udvalget: Bodil, Elin, Torben 
Turforslag: Den geografiske have, Kolding 
Dato: Udvalget kommer med en dato. 
Annonceres i kirkeblad, hjemmeside. 
Deltagere: Ansatte, MR, sognebørn, gæster 

7. 
10 min 
 

Nytårskur den 18. marts 
Fordeling af arbejdsopgaver. 
Drøftes på mødet 
Ninna vedlægger Tanker om Nytårskur 
bilag 2 
 

  Ninna og Elin kontakter Roldhuset, Præstø 
for menu. 
Borddækning: Camilla, Tove,  
Blomster: Søren, 
 Oprydning: Resten 
Musik: Bodil/Elena 
 
 

10 min Pause 
 

 

8. 
15 min 
 
 
 
 
 

Nyt fra og vision for arbejdet i 2022: 
Kassereren 
Kirkeværgen 
Kontaktperson 
Præsten 
Medarbejdere 

Kassereren: Intet 
Kirkeværge: Intet 
Kontaktperson: Om kirkegårdskon- 
ference d. 10.3 i Nyborg. 
MRmødet flyttes til d. 24.3, k. 17.00 
 Torben orienterede om forslag til 
efterårets arrangementer og om datoerne 
 i foråret 2022.  
Formanden orienterede om forslag til 
Forskningens døgn. 

9. 
15 min 

Tilbud for kalkning af kirken, efter 
mødet med murer den 14. januar. 
Vi har modtaget tilbud på kr. 435.750,00 
Vi har ansøgt og fået kr. 300.000 fra 
provstiet i 2019 
Indstilling: 
Vi anmoder provstiet om kr. 100.000, 
begrundelse er at der pga. Covid 19 ikke 
har muligt for os at få en sikker plan fra 
håndværkere i 2021, nu markant 
prisstigning på projektet. 
Vi bruger kr. 17.000 anlægsmidler fra 
Våbenhusets tag, overskud, til de 
reparationer der måtte være på 
våbenhuset. 
Fra frie midler sættes kr. 20.000 af til 
resten af udgiften og evt. uforudsete 
udgifter. 
Alternativt ansøger vi provstiet om kr. 

MR besluttede:  
MR anmoder provstiet om at bruge 8770, - 
fra tidl. anlægsarbejde vedr belægning i 
præstegården, og kr. 17.567,57 fra tidl. 
anlægsarbejde ang. rep. Af tag på 
våbenhus. Restbeløb kr. 108.412, 33 søges 
provstiet. 
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134.750 

10. 
10 min 

Renovering inde i kirken, er der steder, 
rum der skal prioriteres når vi skal lægge 
budget for 2023? 
Der drøftes våbenhuset, vægge og 
møblering 
Tårncafe, renovering og møblering. 
 

Punktet tages op i forb. med syn på 
kirkegård/kirken: 
8. marts kl. 9.00 
 

11. 
10 min 
 

Evt. Intet 


