Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 25.. november 2015 kl. 17.00 i Sognegården
7bbbb

Deltagere: Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL),
Karsten Gosvig Jensen (KG), Mogens Laursen (ML), Pia Wind (PW), Peter Bjerrum (PB),
Steen Borup-Nielsen (SBN), Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP) og Birgitte Ewerlöf (BE), Steen
Nordberg-Nielsen (SNN), Thue Petersen (TP), medarbejderrepræsentant Steen Lindholm
(SL), referent Michael Larsen (mila), Peter Winfeldt Schmidt
Lisbet Rømer (LR)
Afbud:
side 1 af
3

Dagsorden:
1
2
3

4

5

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsordenen
Valg –skriftlige afstemning

Jørgen Nørgaard Pedersen valg
punkt 7 tilføjes / Præstegårdsudvalget

a) Valg af formand
- Ledes af den afgående formand
b) Valg af næstformand
- Ledes af den nyvalgte formand
Øvrige valg
a) valg af kirkeværge
b) valg af kasserer
c) valg af kontaktperson
d) valg af bygningskyndig
e) valg af underskriftsberettiget person

OMN valgt med 11 stemmer

skriftlig afstemning ønsket
ML 11 stemmer, 1 blank. ML valgt
JL 11 stemmer, 1 blank. JL valgt
BE 3, PB 8, 1 blank. PB valgt.
PB 12 stemmer, PB valgt.
JL 10 stemmer, KG 1 stemme, 1 blank.
JLvalgt

Meddelelser fra formanden
a. Inspirationskursus i Hillerød den
29./30. januar 2016. Årets tema er:
Dåb eller ej. Folkekirkens største udfordring.
Til drøftelse og bevilling af op til 3 deltagere
på rådets regning (som medlem af
distriktsforeningens bestyrelse deltager jeg
uden betaling fra menighedsrådet).
b. Brev fra Skoletjenesten med opfordring til
at melde sig som frivillig
Til orientering ved formanden.
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JNP valgt med 11 stemmer

OMN orienterede. Frist for tilmelding til
OMN 1. januar. 3 deltagere (udover OMN)
bevilget.

OMN orienterede.

Meddelelser fra økonomiudvalget
Der har ikke været afholdt møde.
a. Revisionsprotokollat af 4.11.2015.
Revisionen er fortsat ude efter, at vi har
mere end kr. 750.000 stående i én bank.
Endvidere notat om feriefravær.
Forelægges af formanden til godkendelse.
b. Budget for 2016
korrekte indsendelsestidspunkt og dato, så det
passer med det korrekte skal vi have med i

Vi benytter Danske Bank, vi mener ikke det
er et problem. Protokollat vedtaget.

Der var desværre opgivet et forkert (senere)
tidspunkt i sidste referat. Det rigtige
tidsstempel er: Endelig budget afleveret
1

referatet.
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d. 28-10-2015 11:09
side 2 af
3

Meddelelser fra kirkeudvalget
a. referat af kirkeudvalgsmøde den 16.
november 2015 eftersendes.
b. Fliser på gangen øst for kirken. Da der er
en lang sø hver gang det regner indstilles,
at der lægges fliser. Der foreligger 2 tilbud.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
bevilling.
c. Nye nodestativer. De nuværende har været
et problem for sangerne siden
genindvielsen. Der indstilles en ramme på
kr. 15.000,00
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
bevilling.
d. Præsterne har anmodet om nye stolaer. Der
indstilles en ramme på kr. 35.000,00
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
bevilling.
e. Vi mangler at få en skråhylde og en tavle i
våbenhuset. Tidligere tilbud på kr.
13.000,00 er accepteret.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
orientering.
f. Status på øvrige igangsatte aktiviteter.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
orientering.
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To tilbud indkommet. Stor forskel mellem
de to tilbud. Det billige tilbud godkendt.

SNN har undersøgt priser. Der er flere
leverandører. Rammen forhøjes til 20.000
kr. Vedtaget.

PB orienterede. Der er ønske om 4 stolaer.
TP meddelte at han ikke ønsker at benytte
stola. Sendes tilbage til KU.
PB orienterede. Leveres og opsættes inden
jul.

Hæk ved præstehave DB8 plantet,
smudsmåtter, trappe til pulpitur malet.
Afslag fra Trygfonden til hjertestarter.

Aktivitetsudvalg.
Der har ikke været afholdt møde i
Børn og unge tema med Kenny Bøgh
aktivitetsudvalget siden sidste
Andersen i marts, støttes af
menighedsrådsmøde.
Dyssemarkedsfonden.
Adventsmarkedsudvalg
Referat af møde afholdt den 3. november 2015
vedlægges til orientering
b. Orientering om markedet søndag den 29.
november 2015 ved Karsten Gosvig Jensen

10 Børne- & ungdomsudvalg.
11 PR – udvalg.
12 Meddelelser fra kontaktpersonen.
Redegørelse om den fremtidige liturgiske
kirketjeneste
a) Godkendelse af, at Michael Larsen
fortsætter i en 37 timers stilling, men
udlånes til GPR 13 timer pr. uge.
Michael er fritaget for liturgisk
kirketjeneste.
b) Indstilling af, at Inger Ravn fremtidig

KG orienterede.

TP og Peter Winfeldt Schmidt orienterede
om pjece om kirkens kunst og historie.
Forventes udarbejdet i løbet af 2016.

vedtaget med 12 stemmer

vedtaget med 12 stemmer
2

ansættes 12 timer pr. uge. Forøgelsen
på 4 timer pr. uge er primært til
liturgisk kirketjeneste. Løn vil
efterfølgende blive forhandlet med
kirketjenerforeningen til godkendelse
på næste menighedsrådsmøde
c) B&U-medarbejder Julie Wolf Seidelin
er indstillet på at tage 2 liturgiske
kirketjenester pr. kvt., som aflønnes
efter timesatsen for kordegneafløser

vedtaget med 12 stemmer

13 Meddelelser fra præsterne.
14 Eventuelt
Dyssegård, den 17. november 2015
Otto Mønsted Nielsen
Formand
Næste møder i uge 4, 11 og 20, d.v.s.
onsdagene 27. januar, 16. marts, 18. maj 2016
side 3 af 3

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling Andersen (AS),

Jørgen Løkke (JL),

Karsten Gosvig Jensen (KG),

Mogens Laursen (ML),

Pia Wind (PW),

Peter Bjerrum (PB),

Steen Borup-Nielsen (SBN), Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP)

Birgitte Ewerlöf (BE),

Steen Nordberg-Nielsen (SNN),
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Thue Petersen (TP)

