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Indhold
1.
Ekstraordinært menighedsrådsmøde
omkring ombygningsprojektet i den gl.
præstegård.
Budgettet for licitationen i projektet
blev fremlagt og alt materiale var
tilsendt alle menighedsrådsmedlemmer.
Yderligere ventilationskravet er stillet
fra Kolding Kommune og mail er
fremsendt som dokumentation på
kommunes krav ved overgang fra
privat anvendelse til erhverv.
Byggeprojektet har tidligere været
godkendt i Menighedsrådet, men på
grund af behov for yderligere afklaring
har Byggeudvalget ønsket et ekstra
ordinært møde afholdt.
2.

Byggeudvalget kommentarer ønsker i
projektet:
a. Havestuen bibeholdes som
mødelokale.
b. Vinduer ønskes skiftet i
forbindelse med opstart af
projektet

Beslutning

Fremført
af
Beslutning.
OL og
Menighedsrådet besluttede kommensig for en ultimativ
tar fra
godkendelse af
det
ombygningen. Dog skal
øvrige
det bemærkes at KFS
afholdt sig fra at stemme
for projektet.
Licitationen går til Ohrt
Byggeentreprise ApS,
Vejen.
Nedenstående punkter
blev gennemgået før den
endelige beslutning blev
taget.

Byggeudvalget
a. Løst før mødet. Ansat
bliver i nuværende kontor.
b. Beslutning. Vinduerne
skiftes nu og ikke som
tidligere aftalt i 2018.
Udgifterne dækkes af
nuværende kassebeholdning
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c. Køkkenet fremstår som frokost
-rum og der var spørgsmål til
anvendelsen af dette rum

c. Forklaring OL. Der
ændres ikke på nuværende
anvendelse af køkken og
frokostrum.

d. Kirkegårdskontoret ønskes
fastholdt i tidligere lokaler

Beslutning. Den tidligere
aftale om, at graveren
flytter i den gl. præstegård
fastholdes, fordi der kan
opnås synergi mellem to
medarbejdere.

e. Byggeprojektet er opstartet som
et ad hoc udvalg i menighedsrådet og har derfor ikke ligget
under byggeudvalget i
planlægning og licitationsfasen.
Hvis byggeudvalget skal
overtage opgaven, ønsker
udvalget en konsulent stillet til
rådighed.

Beslutning. FF fra
byggeudvalget og OL
arbejder videre i
fællesskab om projektet
og orienterer de øvrige i
henholdsvis
byggeudvalget og
Menighedsrådet undervejs
i projektet.

3.

Brandsikring på 1. sal blev drøftet og
KFS foreslog en brandtrappe for at
sikre tilstedeværende personer i
tilfælde af brand.

4.

Evt.
En mindeplade, som er ophængt i
kirkehuset vedr. tidl. byggeprojekter er
desværre blevet udsat for ødelæggelse.
Menighedsrådet ser alvorligt på sagen.

Byggeudvalget
fortsat

Besluttet. OL og MH
undersøger pris på
brandtrappe, som kan
fremstå neutral på
bygningen. Prisen
fremlægges i
Menighedsrådet. Det blev
understreget, at der er
brandalarmer med i
licitationen. Det blev
besluttet at
brandalarmerne skal
serieforbindes

KFS

Beslutning. FF ser på en
løsning og hvis det ikke
kan udbedres, så må der
tages beslutning om ny
plade indkøb.

KFS

Kursusdag i Kolding den 24. okt fra kl
17.00 til 20.30 vedr. DAP anvendelse

Opfordring.
Medlemmerne opfordres
til at deltage

AA

Medarbejdermøde den 21. sept kl. 9.30
til 12.00 – MH opfordrede til at et
medlem deltog sammen med MH.

Opfordring. Person der
ønsker at deltage skal
kontakte MH

MH

