Bilag 2 til referat af MR-møde 8. juni 2017

NOTAT
Emne:
Akutte vedligeholdelsesprojekter i kirken.
1. Hvert år gennemføres der en række eftersyn af kirkens inventar, herunder orgel, klokker,
lynafledningsanlæg og befugtningsanlæg. De pågældende eftersyn bliver udført at firmaer med
ekspertise på området.
2. I 2016 gav eftersyn af hhv. lynafledningsanlæg og befugtningsanlæg anledning til
bemærkninger. Befugtningsanlægget er siden så godt som ophørt med at fungere.
3. Befugtningsanlæg. Anlægget er en forudsætning for at der ikke sker udtørring af kirkens
inventar, navnlig orgelet. Kirkeværgen har indhentet et tilbud på ca. kr. 35000, som er accepteret,
og installeres i juni 2017.
4. Lynafledningsanlæg. Der er for meget modstand i anlægget, formentlig fordi samlinger skal
udbedres. Udgiften hertil er skønnet til ca. 25.000 kr, incl. udgifter til lift.
5. Der har ikke på budget 2017 været afsat midler hertil. Der er søgt om 5% midler fra provstiet.

Bilag 3.
NOTAT
Emne:
Anlægbudget for 2018.
1. Anlægsbudgettet for 2018 er færdiggjort og sendt til provstiet for godkendelse.
2. Budgettet omfatter følgende projekter:

•

•

Renovering af køkken. Køkkenet anvendes primært til vask af bægre fra altergang.
Herudover anvendes rummet til opbevaring lysestager til stolerader og til
forbrugsartikler så som lys e.t.c. Rummet fremstår nedslidt, der er behov for reparation
af skabe m.v., og der trænger til at blive malet. Anslået udgift 30.000 kr.
Renovering af præsteværelse. I værelset er der en dør hvor man via en trappe går
op på prædikestolen. Gulvet, trappen og prædikestolens gulv er beklædt med et
tæppe der er slidt. Tæppet ønskes fjernet, og det underliggende trægulv slebet og
lakeret. Herudover trænger værelset til at blive malet. Anslået udgift 35.000 kr.
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•

•
•

•

•
•

Udskiftning af belysning ved orgelet. Den nuværende belysning er utilstrækkelig
og vanskeliggør organistens og korets arbejdsvilkår. Belysningen ønskes udskiftet.
Anslået udgift 8.000 kr.
Udskiftning af mursten ved nordindgang. Et antal mursten er forvitret og skal
skiftes. Anslået udgift 16.000 kr.
Reparation af kobbertag på tårn. Tårnets spir hviler på søjler der står på
murværket. Ved samling mellem søjler og murværk er der en inddækning af kobber,
som er utæt. Arbejdet er ikke i sig selv omfattende, men der vurderes at skulle
etableres stillads, herunder stillads henover kirkens tag. Baseret på et tidligere tilbud
anslås de samlede udgifter til 500.000 kr.
Renovering af lysekroner. Lysekronerne trænger til rensning og lakering. Herudover
er der behov for at trække nye ledninger til erstatning for stofledninger. Anslået udgift
50.000 kr.
Renovering af kandelabre. Kandelabrene trænger til rensning og lakering. Anslået
udgift 50.000 kr.
Renovering af fuger og sten. Skt. Povls kirke er bygget på gammel havbund, og er
stærkt udsat for salt fra opstigende vand og fra vind fra havet. Der er udført en
vurdering af Teknologisk Institut. I 2017 blev tilført 50.000 kr til udbedring, der
primært anvendes ved apsis, hvor der er en stærk forvitring. Det vurderes at der
fortsat er behov for udskiftning af sted og fugning. Anslået udgift 100.000 kr.

