Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 26. august 2015 kl. 19.00 i Sognegården
7bbbb

Deltage Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL),
Karsten Gosvig Jensen (KG), Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Jørgen Nørgaard
re:
Pedersen (JNP), Steen Borup-Nielsen (SBN) og Birgitte Ewerlöf (BE), Lisbeth Rømer (LR),
Thue Petersen (TP), stedfortræder Anni Will (AW) deltager med stemmeret, referent Michael
Larsen (Mila)
SBN kom kl. 19.35 under pkt. 3 og gik kl. 21.50 under pkt. 12.
Afbud: medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL), Pia Wind (PW), Steen Nordberg-Nielsen
(SNN),
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Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Forslag: Jørgen Nørgaard Pedersen
Godkendelse af dagsordenen
Brainstorm om pr.
Hver får 3 minutter til at komme med forslag og
begrundelse. Plancher fra Per Johannesson`s
foredrag fremsendes separat.
Resultatet overdrages til PR-udvalget til videre
behandling.
Meddelelser fra formanden
a. DNA-mærkning. Det indstilles, at vi en
pakke med 100 mærkningskit og at vi
undlader at instruktion af René Arnsfelt.
Prisen bliver kr. 2.372,50.
Indstilles til godkendelse og igangsætning af
kirkeudvalget.
b. Hjertestarter. Trygfonden er ansøgt om
hjertestarter til opsætning udvendig. Der er 4
måneders behandlingstid, så vi kan forvente
svar ved årsskiftet, da den aktuelle frist er 1.
september 2015.
Orientering ved formanden
c. Menighedsmødet den 6. september 2015
Orientering ved formanden
d. Landemode den 3. oktober 2015
Orientering ved formanden
e. Mobilepay til kollekter. Helsingør Stift har
udfærdiget en vejledning til brug af
mobilepay.
Forelægges af formanden til eventuel beslutning
om oprettelse.
f. Mail fra Regner Hansen af 25. august 2015
om klokkeringning.
Forelægges af formanden til afvisning.
g. Revisionsprotokollat af 19. august 2015 vedr.
Regnskabet for 2014.
Forelægges af formanden til godkendelse.

PR-udvalget arbejder videre med indtrykkene
fra orienteringen.

Godkendt.

Ansøgning afsendt. Det er en forudsætning at
den skal sidde udvendig på kirken.

OMN orienterede. Der blev stillet spørgsmål
ved det fornuftige i at have menighedsmøde
samtidig med kirkefrokost. Tages op senere.
OMN orienterede.
Kasserer og regnskabsfører arbejder videre
med sagen.

Der foretages ikke videre.

Ingen anmærkninger fra revisor, bortset fra
bankindestående på over 750.000 kr. i
Danske Bank. Godkendes uden
1

bemærkninger.
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Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den 18. august
2015 eftersendes.
a) Regnskab for 1. halvår 2015
Forelægges af Jørgen Løkke og
til godkendelse
b) budget for 2016
På baggrund af budgetsamråd sker nogle justeringer.
Orientering ved Jørgen Løkke
c) Tagudskiftning Dyssebakken 8
Orientering ved Jørgen Løkke
Meddelelser fra kirkeudvalget
Referat af kirkeudvalgsmøde den 17. august 2015
eftersendes.
a) Orientering om aktuelle sager ved Peter
Bjerrum
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Godkendt.

JL fremlagde forslag til justeringer i Budget
2016, besparelse på 41.759 kr. Vedtaget.
Desuden blev bevillingen af anlægsmidler
gennemgået.
JL orienterede.

PB orienterede. Opdeling af haven til
præsteboligen, belægning på kirkestien,
energitjek på kirke og sognegård.
Energitjenestens tilbud godkendt.
Indhenter tilbud på renovering af tårnkøkken.

Meddelelser fra præstegårdsudvalget.
Der har ikke været afholdt møde i
præstegårdsudvalget.
a) Orientering om aktuelle sager ved Steen
Nordberg-Nielsen.

OMN foreslår at ML og OMN træder ind i
præstegårdsudvalget på næste møde.
Igangværende projekter; DB8 vaskekælder,
DGV 116; pladeudskiftning, træfældning,
b) Kloakken Dyssebakken 8. På baggrund af
OMN orienterede, der indhentes et ekstra
fortsat forstoppelse, har Brønshøj Kloak A/S tilbud. Ramme vedtaget.
gennemført en tv-undersøgelse af kloakken,
der betyder udskiftning af yderligere? 6
meter kloakledning incl. 3 grenrør,
fundamentsgennemføring ved faldstamme
skal udskiftes og tagbrønd er defekt i
vandlåsen og skal udskiftes.
c) Forelægges til beslutning ved Steen
Nordberg-Nielsen
Aktivitetsudvalg.
Der har ikke været afholdt møde i aktivitetsudvalget.

a. Deltagelse i Gentoftenatten
Orientering ved Birgitte Ewerlöf og Thue
b. Biografdyssen og Bogdyssen
Orientering ved Birgitte Ewerlöf
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JL orienterede.

BE orienterede. Tilskud på 8000 kr. bevilget
fra Gentofte Kommune. Arrangementet er
inddelt i 3 moduler. Fredag 25.9.
TP orienterede. God tilslutning til bogdyssen.
Der er ændret nogle datoer i biodyssen.

Adventsmarkedsudvalget
Holder næste møde den 15. september 2015
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10 Børne- & ungdomsudvalg.

TP orienterede.

11 PR – udvalg.

TP orienterede.

12 Meddelelser fra kontaktpersonen.
a. kordegnesituationen (lukket møde)

BE orienterede.

13 Meddelelser fra præsterne.
Herunder skoletjenesten
a. Gudstjenestegrupper.
Orientering ved præsterne
14 Udstillinger i sognegården.
a. Orientering om planlagte udstillinger
15 Eventuelt

LR orienterede.
LR orienterede.

TP orienterede.
OMN orienterede om næste
seniorgruppemøde.
BE skal til møde for kontaktpersoner i
provstiet.
AW har påtalt forskellige ting, bl.a.
flugtvejsskilte.
Minilokalet fungerer godt, også
havebænkene udenfor.
FDF lokalet bør ikke rode så det er synligt
udefra.

Dyssegård, den 20. august 2015
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder: onsdagene i uge 40, 44 og 48
onsdag den 30. september 2015, onsdag den 28. oktober 2015 (kl.17.00) og onsdag den 25. november 2014
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Lisbeth Rømer (LR),
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Thue Petersen (TP),

