Til Brønderslev Provsti
Anlægsprojekter på bedding i Serritslev.
Vi har en række projekter på bedding, som vi af forskellige årsager har svært ved at få styr på. Vi vil nedenfor omtale
projekterne og i den forbindelse bede om provstiets hjælp til at prioritere og hjælp til at komme videre.
1.

Klokketårnet: Vi har bedt to firmaer om at give tilbud, hvilket har taget sin tid. Tilbuddet omfatter reparation af
råd i bærende stolpe, nyt tag af spåner, samt afrensning og maling af klokkestabelen. Af hensyn til arbejdets
udførelse skal det udføres, når vejret er til det, dvs. sommerperioden. Det ene tilbud er fra MJ- byg, som er
kommet med et overslag på 160-170000kr+moms. Det skal tilføjes MJ- byg vil udskifte 2 bjælker og gøre dem
fast med beslag. Vi har spurgt, hvorfor de har valgt denne løsning, men uden at have fået svar. Det andet er et
tilbud fra tømrermester Thorkild Jespersen, Brovst og lyder på 139500 ink. moms. Vi mener, vi skal tage imod
dette tilbud.

2.

Vinduer i kirkens sydside: Vi har bedt ovennævnte firmaer give tilbud på at udtage de gamle vinduer og sætte
de nye i. Men ingen er vendt tilbage! Vi har også spurgt lokal tømrer, som har afvist at påtage sig opgaven, fordi
den er for speciel. Sagen er at firmaet, som skal lave de nye vinduer, ikke vil stå for udtagning og isætning.
Hvordan kommer vi videre?

3.

Graverbygning: Lars Balle konkluderer i sit notat: “Min anbefaling er derfor, at man fjerner nuværende formur
mod syd, og rundt hjørnerne mod øst og vest (ca. 1 meter ind / hen til portens side). Efterfølgende har man
mulighed for at ilægge nyt sokkelpap, og ny isolering, og evt. indbore nye bindere (med mindre de nuværende
kan benyttes igen). Slutteligt skal murværket kalkes, og det vil godt kunne kræve en del lag, inden man opnår
en tilfredsstillende dækning. Det er muligt at man kan udskifte formuren ”etapevis”, således gesims og tagfod
kan bevares – dette må afklares i samråd med den udførende murermester. “ Derudover har medarbejderne
ved kirken, gravermedhjælperen, stillet krav om at have adgang til bad og toiletfaciliteter, som ikke har
offentlig adgang. Efter hvad vi kan finde ud af, er det en pligt, arbejdsgiveren skal opfylde. Pt. har vi et toilet
indbygget i graverbygningen. Menighedsrådet finder det ikke OK, hvis der ikke er et toilet som besøgende i
kirke og på kirkegård kan benytte. Hvad stiller vi op med det?

4.

Handicapvenligt indgangsparti våbenhuset: Vi har haft Lars Balle til at se på våbenhuset. Han anbefalede os at
kontakte arkitekt Jens Andrew Baumann fra Baumann arkitekter i Viborg. Vi har haft møde(r) i foråret, hvor
vores lokale murermester Ole Ulrik deltog. Der var konsensus om, hvordan det skulle udføres og murer gav
tilbud på omkring 80000kr. Imidlertid har vi ventet, rykket og ventet på Jens Baumann, som skulle tegne
projektet. Vi frygter, hvad det ender ud i både mht. pris og tid. Han har dog senest lovet at komme med et
projekt i næste uge.

5.

Køkken ved konfirmandlokalerne: PU har tilkendegivet, vi kunne arbejde videre med et muligt nyt køkken, noget
billigere end overslaget fra Lars Balle. Vi er ikke kommet videre med dette projekt, da der efterfølgende er
kommet andre projekter, som er svære at udskyde. Her i coronatiden har det ikke været så aktuelt. Omvendt er
det en god tid at bygge om, når der ikke er aktiviteter.

Venlig hilsen
Serritslev menighedsråd v/ Nethe Budolfsen
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