Sogn: Allerslev sogn 7476
Onsdag, d. 21. april 2021

Inden 14 dage skal
der sendes en
udskrift af
protokollen til
provstiudvalget

Blad nr.:
1

Synsforretning
I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde er der den 21-4-2021 foretaget syn over Allerslev kirke og kirkegård.
Synet blev foretaget af: 1) Menighedsrådet ved Camilla Dammegaard, Ninna
Pindstrup, Søren Gammeljord, Torben Møllenbach, Elin Hjorth mødte medlemmer,
Ole Torstensson, bygningskyndig og Leo De Jong graver

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens
protokol og kort blev fremlagt og efterset.
B. Ved synet forefandtes: 2)
I. Ældre mangler 3) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)
År
Nr.
Grunden til at
manglen ikke er
afhjulpet
1
Kapel: Fugt på vægge: trænger til
Begrænsninger
kalkning
pga. corona
2.
Våbenhus: Indvendig renovering og
Afventer nyt tag,
kalkning
laves i 2021

1

Ny
frist
2021
2021

Her anføres for selvejende kirker: "Menighedsrådet ved __________ mødte medlemmer samt som byggekyndig
(stilling og navn)", for ikke-selvejende kirker: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede
(stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _______
mødte medlemmer."
2
Tilsyn skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med
opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art,
belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder,
affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde,
konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørfthus,
begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e)behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade
samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for
mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.
3
Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist
for afhjælpningen.

II. Nye mangler 1) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)
Nr.
Anslået
At
til kr.
afhjælpe
Inden
1.
Kirken udvendig: Vinduer i taget imod syd:
?
2022
renoveres
2.
--Tagtegl imod syd: nogle steder skal teglene
2022
udskiftes
3.
--Nedløbsrør imod nord: Udskiftes og ny
5.000kr
2021
brøndkrave
4.
Kapellet: Utætte tagrender udskiftes
10.000
2021
5.
6.
7.
8.
9.

10.

--Murværket inde i kapellet tilses af murer,
og evt. reparationer udføres
--Bundstykke ved dørene mod vest udskiftes
Kirken indvendig: Tårncafé: Fugtskader efterses
af murer
Kirkens kor: Revner i hvælvet: Holdes under
observation: Leo tager fotos som dokumentation
Kirkens loft: Understrygning af tag efterses og
fornøden reparation foretages.

5.000

2021

10.000

2021
2022

Omfanget af borebilleangreb i
trækonstruktionen undersøges af konsulent

20.000

2022

2021

III. Kirkens vedligeholdelsesstand: 2) Kirken fremstår pæn og vedligeholdt. Fejl
og mangler ved tag og fugtskader, tænkes udbedret i forbindelse med kalkning af
kirken udvendig i 2022. Ønskeligt hvis kapellet kan blive renoveret i 2021
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: 5) Meget flot kirkegård, der danner
gode rum, trods mange nedlagte gravsteder. Beplantningen giver et roligt og godt
udtryk, der giver anledning til ro og fordybelse.
1

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige
vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.
2
Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori
kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v.
gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den: 22-4-2021 Elin Hjorth
_________________________________________
Formand

1

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført,
betragtes parterne som enige i synsforretningen.

Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets
formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes
befuldmægtigede, indføres i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i
menighedsrådets forhandlingsprotokol, og underskrives ved selvejende kirker af menighedsrådets
formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes
befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
b) Udskriften af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af
kirkens ejer, snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.
c) Om afhjælpning af mangler, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end
næste års syn, skal indberetning indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og
senest ved fristens udløb.

