Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2016 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), Pia Wind (PW), Peter Bjerrum (PB),
re:
Steen Borup-Nielsen (SBN), Steen Nordberg-Nielsen (SNN), Jørgen Nørgaard Pedersen
(JNP) og Birgitte Ewerlöf (BE), Lisbeth Rømer (LR), Thue Petersen (TP),
medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL), Michael Larsen (Mila),
Afbud:
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Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Forslag: Jørgen Nørgaard Pedersen
Godkendelse af dagsordenen
På vej mod valg af nyt menighedsråd
a) evaluering af vores fire år som
menighedsrådsmedlemmer
Til drøftelse
b) Oplæg fra Landsforeningen til debat. Hvem
mangler i jeres menighedsråd (udleveret ved
sidste menighedsrådsmøde)
Til drøftelse

JNP valgt.
Der var en bred diskussion af forskellige
forhold.
På nuværende tidspunkt har 2-3 meddelt at de
ønsker ikke genvalg. Ønske om yngre
kandidater.

Meddelelser fra formanden

a. Aftale om lån af medarbejder til GPR (kopi
af aftalen er fremsendt separat)
Orientering ved formanden
b. Nye vedtægter for GPR
Orientering ved formanden

Anni Will er flyttet til Køge og formanden
spørger om hun ønsker at afgive bindende
erklæring jf. Menighedsrådsloven §15 stk. 2
om at fortsætte som stedfortræder i
menighedsrådet til det kommende valg.
Tages til efterretning

Ajourføring af vedtægterne. Tages til
efterretning.
SBN ønsker at der et par gange om året skal
være et punkt på dagsordenen om GPR.
c. Billeder af Mogens Hoff
TP orienterede om sine overvejelser.
Fra Thue: ”De tre billeder som Lisbet, Poul Ebbe og Vedtaget at vi køber billederne for 20.000 kr.
jeg forslår at have hængende permanent i
sognegården har jeg indtil videre ophængt i den blå
sal. Billederne hvor motivet er fristelsen i ørkenen,
er for mig at se en ganske enestående triptykon både
i farvevalg og motiv. Der er næsten en ørkenens
stilhed og ro i billedet samtidig med at motivet og
farvevalget understreger fristelsen og spændingerne
i situationen. Anette Fabricius Bjerre har tilbudt at
vi kan købe billederne for 20.000 kr.”
Forelægges af Thue Petersen til drøftet og
beslutning
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d. Billedet i gangen. Det "mørke" billede, som
hænger ved trappen i sognegården, er malet
af Bo Emrik Pepke. Jf. mail til hele
menighedsrådet fra Steen Nordberg-Nielsen
ønsker hans ekskone maleriet tilbage,
såfremt vi kasserer det. Hvis menighedsrådet
beslutter at skille sig af med maleriet skal
der først tages kontakt til familien af de
oprindelige givere, nemlig Jens og Jytte
Fiskers børn.
Forelægges af formanden til drøftelse
e. Møde om flygtninge
Orientering ved formanden og Jørgen Nørgaard
Pedersen
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Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den 19. april 2016
fremsendes sammen med indkaldelsen
a) Regnskab for 1. kvartal 2016
Forelægges af Jørgen Løkke og
til godkendelse
b) budget for 2017
Forelægges af Jørgen Løkke
og til godkendelse

JNP, JL og OMN ønsker at beholde billedet.
ML SBN, BE, AS og TP ønsker at afhænde
billedet.
Undlader at stemme PW, LR, SNN, PB, KGJ.
Billedet tilbydes giverfamilien Fiskers børn,
såfremt de ikke ønsker det, tilbydes det til
Pepkes ekskone.

Orientering ved OMN

Vedtaget.

Fremlagt af mila og JL. Vedtaget.
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Meddelelser fra kirke- og præstegårdsudv.
a. referat af kirkeudvalgsmøde den 9. maj 2016
PB orienterede.
fremsendes sammen med indkaldelsen.
Orientering om aktuelle sager ved Peter Bjerrum
b. Tagprojektet Dyssebakken 8.
OMN orienterede. Kirkeudvalget kan
Sagen er afsluttet overfor Reform onsdag den 11.
iværksætte rådgiveraftalen.
maj 2016. Det er aftalt med Reform, at vi kan
overlade de udarbejdede tegninger og ingeniør
beregninger til vores nye rådgiver.
Der har været afholdt møde med arkitekt Stig Ørum
Christensen, der er rådgiver for kirkerne i Høje
Taastrup Provsti. Forslaget om at skifte til arkitekt
Stig Ørum Christensen har været forelagt stiftets
arkitekt Per Axelsen og provst Peter Birch. Begge er
enige i, at vi skifter til arkitekt Stig Ørum
Christensen. Provstiet skal godkende
Rådgiveraftalen inden vi skriver under.
Forelægges af formanden til orientering
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Aktivitetsudvalg.
a. Referat af møde den 28. april 2016 fremsendes
separat
Orientering ved Birgitte Ewerlöf
b. Deltagelse i Gentoftenatten den 30. september
2016
Orientering ved Birgitte Ewerlöf

Menighedsmøde 6. oktober, hvor Peter
Brandes fortæller.
Øvrige kommende aktiviteter gennemgået.
Aftenen vil have Shakespeare som tema.
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Adventsmarkedsudvalget
Holder næste møde den 6. september 2016

Intet.

Børne- & ungdomsudvalg.
LR orienterede.

10 PR – udvalg.
TP orienterede
11 Meddelelser fra kontaktpersonen.
a. Lukket møde.

Tages til sidst.

12 Meddelelser fra præsterne.
Intet
13 Udstillinger i sognegården.
a. Orientering om planlagte udstillinger ved
Thue
aa. Herunder Byens bedste Billeder. Opfordring
til at deltage.
Orientering ved Thue
14 Eventuelt

Intet
Intet

Dyssegård, den 11. maj 2016
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder: onsdagene i uge 34, 39 og 47onsdag den 24. august 2016 kl.19.00, onsdag den 28. september
2016 kl. 19.00 og onsdag den 23. november 2016 kl. 17.00
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Lisbeth Rømer (LR)

