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Tilføjelser er skrevet med kursiv – til referatet 

 

Flagstang var løs i beslaget, dette blev strammet. 

Loft i gang i gårdsiden, kan males med det samme. Per følger op på det. 

Der er konstateret skimmel på effekter opbevaret på loft over konfirmandstuen, håndværkerne mente at 

man godt kunne øge udluftningen ved montering af flere tudtagsten, der er dog det problem at disse skal 

skaffes brugt, eller laves af en blikkenslager. Håndværkerne var også i tvivl om hvorvidt dette ville afhjælpe 

problemet. Understrygning af samme tag er lettere nedbrudt, dette bør udbedres, for at sikre mod storm. 

Per følger op på dette. 

Telefonstik på første sal ønskes, elektriker kan tilkaldes for udførsel af dette. Niels Henrik aftaler selv.  

En tagplade på garagen er revnet, desuden er der hul i en tagrende, denne type tagrende fås ikke mere, 

John Sandholm undersøger om der alligevel kan skaffes et stykke tagrende. Per taler med John S. 

Det bør overvejes om der skal udføres gangbro på garageloftet, for lettere adgang til inspektion af 

loftsrummet. Det skal der ikke. 

Jern i overligger over dør til garage er begyndt at ruste, med revne til følge, dette skal som minimum 

observeres, da stenene vil revne og falde ned på et tidspunkt. Der holdes øje. 

Mursten på vestgavlen som forvitres trænger til udskiftning, Peder Hansen foreslår at vi sætter et beløb, kr. 

20.000,- vil være passende, og får udskiftet mursten for dette beløb. Man skal være opmærksom på at 

udskiftning af sten vil forringe murens isolering, der består af flamingokugler. Det skal igangsættes nu. 

Sydmuren på begge sider af gavl/karnap, skønnes at tage vand ind i lighed med gavl/karnap før renovering. 

Det aftaltes af Peder Hansen giver tilbud på udskiftning af disse. Der er i budget 2016 søgt om midler til 

dette. 

Gesims sydmuren er i dårlig forfatning. Det vil automatisk blive udbedret i forbindelse med omsætning af 

sydmuren. 

 


