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Kære Hans og Peter, Provstiudvalg,
Søborgmagle MR holdt møde i forgårs.
Vi behandlede også den aktuelle økonomi og diverse synsudsatte arbejder efter grundigt forarbejde af
Kristina og kirkeværge Kirsten Ekman.
Det nye orgel forventes opsat i februar. Vi har gjort klar ved at gøre plads i loftskonstruktionen og fjerne det
gamle gulvtæppe, så betongulvet fremstår nøgent.
Til loftskonstruktionen havde vi en anlægsbevilling på 100.000 kr. fra 2014. Heraf er 7000 kr. stadig i
beholdning; vi overfører dem til 2016, for det tilfælde at der kommer mindre udgifter ifb med orglets
opsætning.
Til nyt gulv, både på pulpituret og i kontorfløjen i stueetagen, har vi en anlægsbevilling på 200.000 overført
fra 2015, beløbet vurderet af provstiarkitekten ved sidste syn. Vi vælger at lægge trægulv på pulpituret og
linoleum i kontorfløjen. Der vil fortsat være penge til overs af de 200.000 kr., og vi ønsker at kunne anvende
dem til at lægge nyt linoleum i et par intenst brugte rum i kælderen (legestue og ungdomsklubber), hvor
der er skader, og desuden til en erstatning for en dør som fører fra det gamle orgel ud på det flade tag over
kontorerne. Den er medtaget og lukker ikke tæt, og den vil blive synlig i kirkerummet når det gamle orgel
kommer væk. Hvis døren har status som flugtvej ved brand, hvilket undersøges nu, skal der isættes en ny
dør, ellers vil vi erstatte den med et vindue i samme højde som den række af vinduer den afslutter
(sognemedhjælper er ikke glad for at døren tillader børn at løbe ud på taget). Uanset løsningen vil det koste
ca. 20 tkr. Døren skal laves først og sikre at der ikke kommer vandskader på det nye gulv, som skal lægges
når det gamle orgel er fjernet. Hvis der efter det nævnte stadig er lidt penge fra disse anlægsbevillinger, kan
vi bruge dem til nye stole på pulpituret, altså langs vinduerne. Disse stole vil vi ellers købe for frie
driftsmidler.
Der var sidste år en interessent (et sogn i Vestjylland) til det gamle orgel, men det førte ikke til noget, og
spørgsmålet om videresalg af det må vi tage op med orgelbygger, når han får ro i sindet, altså når vores nye
orgel spiller perfekt. Der er altså mange ting at koordinere, og som I kan se i referatet arbejder vi med
endnu flere sager.
Med venlig hilsen
Ejvind Lynning

