Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 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), Steen Nordberg-Nielsen (SNN), Birgitte Ewerlöf (BE), Lisbeth
Rømer (LR), Thue Petersen (TP),
uden stemmeret, Peter Windfeldt Schmidt (PWS) og referent Michael Larsen (Mila)
Afbud:
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Afbud fra Jørgen Nørgaard Pedersen og medarb. rep. Steen Lindholm

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Forslag: Formanden er ordstyrer
Godkendelse af dagsordenen
Ny pjece om kirken
Kirkefolder fremlæggelse af aktuel status, beskrivelse
af nyt forslag og vedtagelse af nyt budget på 75.000,Forelægges af Thue Petersen og Peter Windfeldt
Schmidt til godkendelse.

Meddelelser fra formanden
a. generalforsamling i Distriktsforeningen.
Der holdes generalforsamling på mandag den 21.
marts 2016.
Orientering ved formanden
b.. Tilskud til FDF på baggrund af 2015 regnskabet.
Der er p.t. 56 børn, 4 assistenter og7 ledere.
Regnskabet vil ligge til gennemsyn ved mødet.
Det indstilles, at vi i lighed med tidligere år bevilger
et tilskud på kr. 11.000,00.
Med baggrund i revisionens bemærkninger til 2012regnskabet henvises til FDF`s deltagelsen i bl.a.
BUSK-gudstjeneste, Fastelavn og Sankt Hans.
Forelægges af formanden og til beslutning
c. Sogneindsamling den 13. marts 2016
Orientering ved formanden
d. Referat af repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten
den 8. marts 2016.
Orientering ved formanden
e. Indbydelse til møde om flygtninge fra provsten
Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den 2. marts 2016
fremsendes sammen med indkaldelsen.
a) Regnskabet for 2015. Regnskabet fremsendes
separat. Regnskabet viser et overskud på kr. 414.081,
hvilket er kr. 342.481 bedre end budgetteret.
Forelægges af Jørgen Løkke og Michael Larsen og
til godkendelse

vedtaget

PWS orienterede. Ønske om en bevilling på
75.000 til trykning, distribution til sognet og
layout. Forslaget indeholder 3000
eksemplarer til uddeling til kirkens gæster.
Afstemning 11 for (alle undtagen KG), 1
imod (KG)
OMN orienterede.

Tilskuddet vedtaget.

24.000 kr indsamlet, dertil kommer
indbetalinger på mobile pay.
OMN orienterede.

Det ønskes at fax-nummeret afmeldes.
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b) Det indstilles til Menighedsrådet, at følgende
formål bliver indført på side C-1:
Overført til DB8 tagprojekt
120.000 kr.
Badeværelse DGV 116
162.000 kr.
Renovering 1. sal DGV 116
100.000 kr.
Befæstning af sti mod øst for kirken
40.000 kr.
Møbler til våbenhus
75.000 kr.
Energioptimering
50.000 kr.
Rest til uforudsete udgifter
106.716 kr.
--------------SUM
653.716 kr.
Forelægges af Jørgen Løkke til godkendelse
c) Den store kaffemaskine i køkkenet var gået itu. Der
er mere end 25 år gammel.
Med formandens accept blev det besluttet at købe en
tilsvarende ny. Pris kr. 25.125 incl. moms
Forelægges af formanden til godkendelse.
d) Fælles printer og fotokopi i Dyssegårdskirken
Kirkens leasingaftale for fotokopimaskinen udløber
med udgangen af maj måned 2016. Vi har fået et
tilbud på en erstatning af en ny tilsvarende maskine fra
Konica Minolta Model bizhop C454e, som kan klare
kirkens opgaver med kopi og print. Købsprisen er i
første omgang oplyst til 40.278 kr. inkl. moms eller en
leasingpris over 60 måneder til 562,60 kr. pr. måned.
Forelægges af formanden til godkendelse.
Meddelelser fra K&P udvalget
a. referat af møde den 7. marts 2016 fremsendes
separat
b. Tagprojektet Dyssebakken 8.
Et barberet projekt betyder, at præstegården ikke
ændrer udseende udefra.
Den økonomiske ramme er godkendt af provstiet.
Endelig godkendelse forventes på provstimødet den
30. d.s.
Forelægges til godkendelse af formanden
c. Familien bliver boende under tagudskiftningen, men
1. salen skal delvist ryddes.
Der indstilles en ramme på kr. 10.000 til udgifter til
flyttefolk og til andre gener i forbindelse med
tagudskiftningen.
Forelægges af formanden til godkendelse.
d. Fjernvarme i Dyssegårdsvej 116. Selv om fyret kun
er ca. 8 gammelt, er det en fordel at tilslutte villaen nu,
da der da ikke er tilslutningsafgift (kr. 30.000) og der
ikke skal betales for opsigelsesgebyr for gas kr. 8.200
Forelægges af formanden til godkendelse.
e. Orientering om øvrige aktuelle sager ved Peter
Bjerrum
f. Energiudvalget. Erindringslisten vedlagt.
Orientering fra energiudvalget ved Jørgen Løkke.
Aktivitetsudvalg.

Ændring i prioriteringen. Møbler til
våbenhus udgår og erstattes af ”Publikation
om Dyssegårdskirken” også på 75.000 kr.
Prioriteringen vedtaget.
Årsregnskabet vedtaget i version
” Dyssegård Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
10838118, Regnskab 2015, Afleveret d. 1603-2016 20:37”

OMN orienterede. Godkendt.

OMN orienterede. Godkendt.

(Kirke og præstegårdsudvalget)
PB orienterede.
Punktet er udsat.

Rammen vedtaget.

Fjernvarme til Dyssegårdsvej 116 vedtaget.

Cellutex nedtagning på DGV 116
igangsættes snart.
Kort orientering ved JL.
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Seneste møde var den 20. januar 2016
a) Middag Skærtorsdag
Orientering ved Birgitte
Adventsmarkedsudvalget
a. Referat af møde afholdt den 2. februar 2016
fremsendes sammen med indkaldelsen
Orientering ved Karsten Gosvig Jensen
Børne- & ungdomsudvalg.
PR – udvalg.
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Meddelelser fra kontaktpersonen.

PB orienterede.
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Meddelelser fra præsterne.

Diskussion om snak under gudstjenesten.
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Udstillinger i sognegården.

Forslag fra Poul Ebbe Nielsen om eventuelt
indkøb af billede af Mogens Hoff.
TP og Poul Ebbe Nielsen bedes komme med
en prioriteret liste inden for en ramme på ca.
15.000 kr.
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Eventuelt

OMN gjorde opmærksom på debatoplæg fra
Landsforeningen om nye MR-medlemmer.
Tages som punkt 1 på næste møde. BE
ønsker evaluering af MR’s arbejde. Tages
med næste gang.
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BE orienterede. 80 kr. for voksne og 40 for
børn.
KGJ orienterede.

LR orienterede.
Intet.

Dyssegård, den 10. marts 2016
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder:
onsdagene i uge 20, 34, 39 og 47
onsdag den onsdag, den 18. maj 2016 kl. 19.00, onsdag, den 24. august 2016 kl. 19,00,
onsdag den 28. september 2016 kl. 19.00 og onsdag den 23. november 2016 kl. 17.00.

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling Andersen (AS),

Jørgen Løkke (JL),

Karsten Gosvig Jensen (KG),

Mogens Laursen (ML),

Pia Wind (PW),

Peter Bjerrum (PB),

Birgitte Ewerlöf (BE),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Steen Nordberg-Nielsen (SNN),

Lisbeth Rømer (LR),
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Thue Petersen (TP),

