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7. Efterretningssager
A. lndlagt ijournalen

1.

2.
3.
4.
5.

Anmodning af 04.08.2022 til Helsingør Kommune, Parkering om tilladelse til opstilling af
foodtruck 22.08.2022 i forbindelse med
(Jnr. SMK 22-046)
Ølfestival
Referat af AU-møde den 22.02.2022

'furrr

(Jnr. SMK 22-047)
Referat af AU-møde den 07.06.2022
(Jnr. SMK 22-048)
Referat af AU-møde den 09.08.2022
(Jnr. SMK 22-051)
Helsingør kommune, Center for By Land og
Vejs tilladelse af 10.08.2022 tilopstilling af
(Jnr. SMK 22-052)
foodtruck 0f

.22-046)

B. lndlagt under referater på extranettet
1. Protokoludskrift fra FU-møde den 24.08.2022

8. Præsteansættelsen
FU indstiller følgende vedr. etablering af kontor
til den nye præst, idet man har tiltrådt sognepræstens forslag om at etablere præstekontor idet
nuværende kassererkontor og samtalerum for
præsten i det nuværende kopirum.
Kontor for kasserer/kontaktperson/kirkeværge indrettes i foredragssalen bag afskærmning (skabsvæg) til højre i salen foran hvælvingerne. I dette
område placeres kopimaskinen fra kopirummet
og diverse materiale fra kassererkontoret og kopirummet.

Depotrummet i østfløjen forbliver depotrum.
Kirkeværgen foreslår, at området foran indgangen
til kopirummet og depotrummet forskønnes - evt.
med lukkede skabe.
Endvidere foreslår kirkeværgen, at der etableres
et trappetrin, da der efter kirkeværgens opfattelse
er for stor niveauforskel mellem fratergangen og
forrummet.
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8. Præsteansættelsen, fortsat
Sognepræsten og kirkeværgen indstiller til MR, at
1. kirkens arkitekt John Kr6nlein anmodes om
snarest muligt at udarbejde forslag til indretindretning af de omhandlede lokaler efter
forudgående drøftelse med sognepræst og
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kirkeværge
2. arkitekten samtidig udarbejder et økonomisk
overslag.
Forslag/overslag behandles hurtigst muligt på et
FU-møde, idet MR giver FU bemyndigelse til at

'køre'sagen.
Sognepræsten og kirkeværgen indstiller endvidere
til MR, at kordegn og kirkeværge bemyndiges til
at indkøbe inventar til det nye arbejdsområde i
foredragssalen, efter et rammebeløb, der fastsættes af FU.

/n øU.lt i/lgø.t ,r5'Hfdot

Der afholdes ingen udgifter uden godkendelse af
FU/MR.
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/4rL

MENTcH

De lta g e rn

Bja

es

eosnÅosMøDE

unde

rskrift :

rne Rodenkam Jørgensen

r .

/-/
(t,
()6g't

Bi rthe

h M//

Zetterwa I I Sørensen

