Allerslev 6. maj 2021

Allerslev kirke
Menighedsrådsmøde
Torsdag 20. maj kl. 17 til 20
Mødested: Konfirmandstuen, Rekkendevej 39, 4720 Præstø
Deltagere: Torben Møllenbach ref., Bodil Agerbo, Camilla Dammegaard, Søren Gammeljord, Ninna
Pindstrup, Elin Hjorth og Anne-Lise
Afbud:

Tider
1. 1 min
2. 9 min

Emne
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formand, næstformand.
Kasserer, kontaktperson, præst.

Beslutning
Godkendt
Formanden orienterede om svar
fra PUs svar ang. forbedringer af
præstegårdshaven.
Formanden orienterede om
kommende møde med Jungshoved
MR om præstegårdsjorden.

3. 10 min
Ved Camilla

Nyt fra kirkeværge
Våbenhus renovering, orientering om
fremdrift.
Tagrender og skotrender er måske ikke
tætte, forslag til løsning

Kirkeværgen orienterede om
renovering af våbenhus.
Herunder også orientering om
kirkeskibets tags tilstand.
Taget på tårnet bliver tjekket i forb.
med kalkning af kirken.
Kirkeværgen orienterede også om
renovering af kapel.
Også lindetræernes tilstand bliver
tjekket.
Der blev orienteret om bænk på
kirkegården.

4. 20 min

Drøftelse af kirkesyn og hvilke tiltag kan
vi nå i år
-Understrygning af tegl kirketaget og
tårn, behovsbestemt.
-inddækning af vinduer i tag på kirken
-tagrender og nedløbsrør ved kapellet og
nordsiden af kirken.

MR besluttede at udføre
renoveringerne både på kirken og
kapellet i 2021
Indhentning af rådgivning i forb.
med renovering af sakristi. Nyt
nøglesystem ved kirken.

Tilbud/overslag kommer inden mødet.
Hvad kan vi anvende af frie midler i
2021?
Hvad der skal med i budget 2022?

Ang. budget 2022:
Tårncafe, revner ved kor.

Beslutninger, inden synsrapport sendes
til provstiet
Bilag 1 synsrapport
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5. 20 min
Renovering af Sakristi, beløb ønskes
MR drøftede ønsker om indretning
ved Camilla og Elin
indarbejdet i budget 2022. Til dette
af sakristi. MR sender besked til
formål har Camilla, Leo og Elin haft
arkitekt.
indledende drøftelse med; arkitekt
MR er byggeudvalg.
Jesper Herbert Nielsen – Vordingborg.
(arkitekten har erfaring med
kirkerenovering bl.a. Øster Egesborg
kirke, tidligere ansat i Nationalmuseet).
Projektbeskrivelse/ ønsker udarbejdes i
MR mødet,
hvilke funktioner skal sakristiet have?
Hvilke kvaliteter?
Etiske overvejelser?
Enkelhed eller funktionalitet, hvad
prioriteres?
En liste udarbejdes og sendes til arkitekt,
der på den baggrund kan give et ”luftigt”
overslag for pris for projektforløb.
Skal der nedsættes et byggeudvalg, der
refererer til menighedsrådet?
6. 5 min
ved Anne-Lise

Fremadrettet opkrævning af beløb fra
Gravstedsejere er nu elektronisk.
Betalingen håndteres via Netbank i
Nordea.
På den baggrund drøftes mulighed for
kun at have en bank, der varetager vores
indlån og sikrer mulighed for elektronisk
fakturering.
Vi har nu Den Danske Bank og Nordea.
Begge banker opkræver negative renter
ved indestående.
Beslutning om opsigelse af en bank

MR besluttede at opsige aftalen
med Danske Bank, reg: 9570,
kontonr: 5227577.

7. 20 min
ved Anne-Lise

Fortsat arbejde med budget 2022
Samt endelig godkendelse

Budgettet blev godkendt
Allerslev Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 70569116, Budget 2022,
Bidrag budget afleveret d. 20-052021 18:54
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8. 10 min
Genautorisation inden 31. maj, hvem
Genautorisation blev gennemført
Ved Ninna
skal have adgang til hvad i DAP, den
elektroniske arbejdsplads, mere om
emnet i DAP.
Drøftelse og udførelse af adgange i
mødet.
9.10 min
Pause
10. 15 min
ved Camilla

Plan for igangsætning af diverse
vedligeholdelsesarbejder, vedrørende
kirken og bygninger på kirkegården
(pkt. fra 18-3, udsat pga. virtuelt MRmøde)

Igangsætning af renovering af
kapellet i 2021

11. 55 min
Ved Camilla

Fremlæggelse af diverse skitser for
kirkegårdens fremtidige forandringer.
Fælles drøftelse, der kan føre til
forandringer af kirkegården, der kan
tilpasses den daglige drift og økonomi.
(pkt. fra 18-3, udsat pga. virtuelt MRmøde)
Projektbeskrivelser og skitser fra
tidligere, om opgang og indgang
fremlægges på mødet.
Økonomi, hvad har vi af midler?
Evt. næste møde
Fakturering til forpagter

MR besluttede at anmode PU om
tilladelse til at dele projektet
vedrørende sydport og
indgangsparti op i to etaper med
omgående igangsættelse af den)
godkendte del af projektet (opgang
til sydporten) som etape 1,

12. 5 min

15. juni, kl. 17.00-19.00

