Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 27. januar 2016 kl. 19.00 i Sognegården
7bbbb

Deltagere: Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL),
Karsten Gosvig Jensen (KG), Pia Wind (PW), Steen Borup-Nielsen (SBN), Jørgen Nørgaard
Pedersen (JNP), Peter Bjerrum (PB), Mogens Laursen (ML), Steen Nordberg-Nielsen (SNN),
Birgitte Ewerlöf (BE), Thue Petersen (TP),
afbud fra Lisbet Rømer
uden stemmeret medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL), referent Michael Larsen
(Mila), Anni Will. Peter Birch deltog i mødet fra 20.45 efter de øvrige punkter var behandlet.
Afbud:

Dagsorden:
1

Valg af ordstyrer
Forslag: Jørgen Nørgaard Pedersen
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Godkendelse af dagsorden
Gentofte Provsti
udvikling og samarbejde i Gentofte Provsti,
herunder aktiviteter i forbindelse med
reformationsjubilæet i 2017.
Oplæg ved provst Peter Birch med
efterfølgende samtale herom.
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JNP valgt som ordstyrer
Provsten forventes at komme ca. kl. 20.30,
hvor vi tager dette punkt

Meddelelser fra formanden
a. Sogneindsamling den 13. marts 2016

OMN orienterede.

Har deltaget i møde for indsamlingsledere i
Gentofte Kommune.
Lilly og Helle Kelter har lovet at ringe
rundt til de tidligere indsamlere.
Spejderne i Dyssegårdsparken har lovet at
deltage.
Orientering ved formanden
b. generalforsamling i distriktsforeningen
mandag den 21. marts 2016
Indstilling af kandidat som delegeret til
landsforeningens årsmøde
Orientering ved formanden og valg af kandidat
som delegeret til landsforeningens årsmøde.
c. Diakoni-stiftsdag i Helsingør Stift lørdag den
27. februar 2016 i Avedøre Kirke.
Orientering ved formanden. Det indstilles, at evt.
deltagere får betalt de 50 kr., som deltagelsen
koster.
d. Himmelske dage i København den 6. – 8.

OMN orienterede.

Menighedsrådet betaler tilmeldingsgebyr
for menighedsrådets deltagere.

OMN orienterede.

maj 2016. Himmelske Dage er en festival
for alle nysgerrige sjæle, hvor der er rum
til refleksion, plads til meninger og
mulighed for åben samtale. Kom og deltag
skriver de på hjemmesiden. Nytorv er
1

centrum. Hundredvis af arrangementer i
krydsfeltet mellem kirke, samfund og
kultur vil præge Københavns indre by i
Kristi himmelfartsferien 5.-8. maj for de
store fællesarrangementer.
Orientering ved formanden.
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Meddelelser fra økonomiudvalget
a. Der har ikke været afholdt
økonomiudvalgsmøde.
b. Orientering om forventningerne til
regnskabet for 2015
Orientering ved Jørgen Løkke

c. Behandling af provstiudvalgets
godkendelse regnskabet for 2014, og
derefter uploade referatet i Dataarkivet.
Orientering ved Jørgen Løkke. Indstilles til
godkendelse.
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JL orienterede. Foreløbigt årsregnskab viser
stort overskud. Forslag til disponering;
præstebolig Dyssegårdsvej 116, trænger til
vedligeholdelse, ca. 220.000 desuden
indretning af våbenhus, befæstning af
kirkesti, opfølgning på energirapport. Bliver
fremlagt ved næste MR-møde.
Det er godkendt.

Meddelelser fra kirkeudvalget
a. referat af kirkeudvalgsmøde den 12. januar 2016 Det er kirke- og præstegårdsudvalget.
eftersendes
(Udvalgene er blevet slået sammen i ét).
b. Orientering om aktuelle sager ved Peter
Bjerrum

C. arbejdsgruppen Energi.
Orientering ved Jørgen Løkke.
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Aktivitetsudvalg.
a. referat af møde den 20. januar 2016
eftersendes.
Orientering ved Birgitte Ewerlöff
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BE orienterede.
Der er orienterings- og valgmøde til nyt
menighedsråd 13. september.

Adventsmarkedsudvalget
a. Møde afholdes den 2. februar 2016

orientering ved Karsten Gosvig Jensen
9

Ønske om indretning af kontor ved
kordegnekontor til møderum med bløde
møbler.
Taget på DB8: et udarbejdet projekt på 2
mil. + moms, vores ramme er 1,5 mil. Der
arbejdes på nyt projekt, der holder rammen.
Energirenovering; der er et udvalg der
arbejder med sagen.
JL orienterede. Det er mange enkeltpunkter.
Rapport sendes ud med referatet.

KGJ orienterede. Der er evaluering af
adventsmarkedet om en uges tid.

Børne- & ungdomsudvalg.
Afholder snart møde.

10 PR – udvalg.
Afslag på ansøgning til fondsmidler. Det
ser ud til at kirkefolderen bliver i
kirkebladsstørrelse. JL opfordrede til at PRudvalget evt. sender en ansøgning til
menighedsrådet.
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11 Meddelelser fra kontaktpersonen.
a. medarbejdermøde 2016 blev afholdt den
26. januar 2016
Orientering ved Peter Bjerrum
b. lønindstillinger – lukket møde

PB orienterede.

Tages til sidst. Seyeds grundbeløb forhøjes
med 12.000 pr. 31.3.2012.
Vedtaget, SBN undlod at stemme.

12 Meddelelser fra præsterne.
TP har sammen med biblioteket arrangeret
et foredrag med Kenneth Bøgh Andersen
som er ungdoms-fantasy-forfatter med
udgangspunkt i bibelske fortællinger.
13 Fastsættelse af møder i 2. halvår 2016
Forslag: onsdag den 24. august 2016
onsdag den 28. september 2016
onsdag den 23. november 2016
14 Eventuelt
Dyssegård, den 21. januar 2016
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder:
onsdagene i uge 11 og 20
16. marts 2016 og 18. maj 2016
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