
BÆ.KKE MENIGHEDSRÅD
Kirke- og kirkegårdssyn og menighedsrådsmøde
Onsdag den 21. april 2O21 kl. 16.30
fortsat torsdag 22. aprtl 2O2L kl. 18.45

8202r,-O4
Til stede: Alle
Afbud: Ingen

kt. Daqsorden Besl utn i no qnsv.

14.01 Sodkendelse af
laqsordenen

odkendt med tilføjelse af pkt. 04. Kirkegård

)4.02 Siden sidst Præstegårdsudvalget har haft møde omkring
kommende arbejder i praesteboligen
Der har veeret afholdt formandsmøde og
budgetseminar
Der holdes møde sammen med HR-konsulent for
formaend og kontaktpersoner 25. maj.
Skovudvalget har holdt møde sammen med
skovfogeden
PR-udvalqet har holdt møde oq laqt en strateoi

14.0: (irke- og kirkegårdssyn 3ennemgået

J4.02 ;ynsprotokol
)pfølgning på seneste
rynsprotokol.

t{anglende fuge mellem gulr.tegl i tåmet er blevet
avet i december 2020
lenovering afgrønt areal ud til Stadionvej (sat på i
Z0 1 6) - Det er flisekanten, der skal renoveres, resten
;kal være som det er.

?læneklipper til nyt område - ikke købt endnu, men på
rudget i 2021
iten til ny anonym begravelsesplads - i gang
{y ledhejseport afhiælpes tnden2022 - skal sættes i
lang
{ye hynder til kirkebænke inden 2023* Brian er i
3ang med at indhente priser
(irkens vedligeholdelsesstand er særdeles
relvedligeholdt noteret sidste år - i år er vi ikke enige,
ler er visse ting som er vigtige at få ordnet.
{.ltså er kirkens vedligeholdelsesstand: I god
,redligeholdelsesstand

14.05 Znsker om øvrige arbejder
)g anskaffelser

4Eldre mansler:
lenovering af flisekant ved grønt areal ud til
itadionvej
t{y ledhejseporl - besluttet at det afhælpes r2022
{ye hynder til kirkebænke
{y plæneklipper
iten til anonym begravelsesplads

\ys-mangler:
tlyt blytag på sydsiden afkirkeskibet
laget på tårnet - understrygning og overstrygning
angs kanten
laget på våbenhuset (samlingen mellem våbenhus og
;kib mod øst) er stadig ikke ordentligt udbedret. Skal
rrdnes i forbindelse med at kirken skal kalkes.

)4.0( ludget for 2022
Zn ske r

itaudebed på kirkegården (bagved lapidariet) på
;ydsiden
Znske om indkøb af 50 stk salmebogstillæg (100
;almer) plus indkøb af vogn til at placere dem på
lnske om filmlicens (CVLI), så vi kan vise film
Znske til skoven: Laesseplads til lastbiler
Znske til konfirmandhuset: Projektor (inkl. lyd) til
lata- og filmfremvisning
Znsker til præstebolig: malearbejde og køkken (der
ndhentes priser)

)4.0-, irkegården )er anskaffes ny og større infotavle til kirkegården
)er anskaffes nv voon til vandslanqe

lrian



Rapport fra Blytaekker samt
opfølgning.

Rapporten er gennemgået. Der sendes ansøgning til
PU snarest muliqt

N ielsDer tages kontakt til arkitekt

)4,0s )pfølgning på t-ån af Orgel \lfrAffidb"*"t * nøgle ved Brian til lån af
>rqlet, når kirken ikke er i brug.

14.1( Personale - Lukket møde

14.11 Eventuelt
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