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Ekstraordinært menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 8. marts 2013 kl. 16.30
Mødt var formand Arne Bach, Karen Bunk, Elin Høyer Hansen, Erik Nikolajsen, Kristian Moesgaard, Maurits Dirdal, Ulrik Baun og Torben Sørensen (ref.)
Mødet var indkaldt ved mail fra formanden til samtlige medlemmer den 7. marts 2013 (Doodle),
hvor også arkitektens skitsemappe, tidsplan, økonomisk overslag og byggemødereferat var udsendt.
Endelig indkaldelse var udsendt i dag til morgen kl. 6.22.
Baggrunden var, at det ved provstesynet den 7. marts 2013var blevet oplyst, at hvis præstegården
Nørre Allé 1 ikke var klar før 1. juli 2013, ville ansættelsen af en ny sognepræst blive udsat tilsvarende. Formanden fandt, at en sådan udsættelse ville være uheldig både for sognet og for den nye
sognepræst selv. Kristian Moesgaard havde haft kontakt med arkitekt Aksel Fyhn, der havde erklæret sig villig til at søge projektet fremskyndet med henblik på færdiggørelse den 1. juni 2013, hvis
der nu kunne gives meddelelse om igangsættelse af projektet.
Torben Sørensen præsenterede projektet og bemærkede, at præstegårdsudvalget fandt licitationen
vellykket, idet det må forventes, at alle ønskede elementer kan rummes inden for den af provstiudvalget meddelte bevilling på en mio. kr.
Projektet drøftedes, og formanden konstaterede, at menighedsrådet kunne tiltræde, at det blev
iværksat.
Kristian Moesgaard oplyste, at provsten ved synet havde oplyst, at der ikke ville være mulighed for
forhøjelse af bevillingen.
Arne Bach oplyste, at kirkekontoret havde peget på, at der tidligere var bevilget 50.000 kr. til udskiftning af boligens tagvinduer, og at disse midler formentlig kunne tilføres projektet.
Det drøftedes, om der på den baggrund yderligere skulle bestilles nedtagning af savsmuldstapeter
og opsætning af filt, inden der males. Der er indhentet supplerende tilbud herpå. Det besluttedes
ikke at gøre brug af dette tilbud, idet det bemærkedes, at der ikke foreligger fagkyndige udtalelser,
som peger på, at der er behov for en sådan udskiftning. Menighedsrådet foretrak i stedet at anvende
den forventede resterende bevilling på haven i samråd med den nye præst.
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Erik Nikolajsen oplyste, at boligens kontor nu var rømmet. Karen Bunk og Kristian Moesgaard aftaler, hvordan fjernelse og opbevaring af de menighedsrådet tilhørende resterende møbler mv. kan
iværksættes i løbet af den kommende uge.
Torben Sørensen beder arkitekt Aksel Fyhn iværksætte arbejderne hurtigst muligt og sende kontrakterne til underskrift hos menighedsrådets formand.
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