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Søren Aaby
Karen Bunk - menighedsrådet
Frauke Meldgård – Kirke- og kultur medarbejder
Katrine Færch – Kirketjener og rengøring
Laila Nielsen – Kordegn
Mads Bille – Organist
Jette Neesgaard Sørensen- Kordegn
Arne Laugesen – Menighedsrådet
Elin Høyer Hansen – Menighedsrådet
Aksel Fyhn – Menighedsrådet
Jens Moesgaard Nielsen – Præst
Bo Knudsen - Præst
Arne Bach – Menighedsrådet
Henrik Villefrance – Friis og Moltke
Søren Aaby – FM Bygningsdrift
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Velkomst
Gennemgang af tegningsmaterialet
Fælles dialog om tegningerne og rummenes funktioner
Evt.

1.

Velkomst

Søren Aaby bød alle velkommen og forklarede at mødet var en opsamling på de input som
der var fremkommet på workshoppen den 22. marts 2018.
2.

Gennemgang af tegningsmaterialet
Henrik Villefrance og Søren Aaby gennemgik de oprettede tegninger.
Efter mødet blev tegningerne oprettet – disse er vedlagt dette referat.
Opsamling
Efter gennemgangen var der følgende bemærkninger:
• Brand sikkert skab skal placeres i menighedsrådets depot i kælderen. er indtegnet på
de reviderede tegninger.
• Rengøringsrum skal gennemgås og indrettes med Karsten og Katrine.
• Garage dimensioner skal gennemgås med Karsten. Ny indretning er indtegnet på de
reviderede tegninger
• Indretningen på toiletterne skal tilrettes – pågår
• Der ønsker ekstra toilet i stueplan - er indtegnet på de reviderede tegninger
• Reoler i korlokalet tegnes ind – pågår.
• Der ønskes ikke mekanisk ventilation i korlokalet – dog gerne motoriserede vinduer.
• Område omkring kopi på 1 sal skal det sikres af der er plads til en printer.
• Den store printer flyttes til kælderen.
• Der skal sikres at kirkenet installationen skal beskyttes i byggefasen
• Der skal etableres en godt net udover kirkenettet - pågår
• Der skal overvejes et nøglesystem (evt. elektronisk) som måske skal hænge sammen
med kirken - pågår
• Hessian på væg i kontorerne i stueetagen skal fjernes – pågår
• Ønske om manuel ventil i kontorerne i stueetagen – pågår
• Ønske om tætte vinduer – pågår

3.

Fælles dialog om tegningerne og rummenes funktioner
Der vil blive et teknisk rumskema hvor alle rummenes funktioner er angivet.
Der var dog ønsker om følgende:
• Teleslynge i multisal og de 3 eksisterende møderum
• 2 x kirkenet installation i alle kontorer
• Der fremsendes materiale oversigt senere
• Der er fokus på vask af de foreslående murstensgulve – Arkitekterne vender tilbage
med anvisninger samt erfaringer fra andre projekter.

4. Evt.
Der skal udfyldes en komplet liste af alle de funktioner og bruger der skal genhuses i
byggeperioden.
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