Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 24. august 2016 kl. 19.00 i Sognegården
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Deltage Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL), Mogens
Laursen (ML), Steen Borup-Nielsen (SBN), Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP), Steen
re:
Nordberg-Nielsen (SNN), Birgitte Ewerlöf (BE), Lisbeth Rømer (LR), Thue Petersen (TP).
Peter Bjerrum (PB)
Uden stemmeret medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL) og referent Michael Larsen
(Mila).
Afbud Pia Wind (PW) og Karsten Gosvig Jensen(KG)
Afbud:
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Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Forslag: Jørgen Nørgaard Pedersen
Godkendelse af dagsordenen
På vej mod valg af nyt menighedsråd
a) Godkendelse af uændret antal læge
medlemmer af menighedsrådet. Dyssegård
Sogn har 6.628, så vi skal fortsat have 11
læge medlemmer.
Forelægges af formanden til godkendelse.
b) formødet den 31. august 2016 med
formanden for menighedsrådsforeningen
Søren Abildgaard.
Det indstilles, at vi har et glas vin og snacks til de
fremmødte denne aften
Forelægges af formanden til godkendelse.
c) Orienterings- og opstillingsmødet den 13.
september 2016.
Der bliver fælles annoncering for hele provstiet.
Mellem orienterings- og opstillingsmødet
foreslås, at vi giver et glas vin og snacks.
Det indstilles, at vi anvender den dagsorden, som
ministeriet foreslår jvf. ”Vejledning om struktur
og offentligt opstillingsmøde” bilag 1 (vedlagt
indkaldelsen). Forelægges af formanden til
godkendelse
d) Dirigent på Orienterings- og
opstillingsmødet. Indstilles til drøftelse og
evt. beslutning om forslag.
Meddelelser fra formanden
a. Energimærkning af præstegårde
Stiftet kræver energimærkning af præstegårde og
sognegårde i 2016.
Da der var en frist til den 15. august 2016, har
jeg tilmeldt os til fælles gennemgang af
præstegårdene, medens jeg for kirke- og
sognegård har fremsendt den gennemgang, som
vi har gennemført her i 2016, til orientering.

valgt
Godkendt.

Godkendt. Mødet er kl. 19.

Godkendt. Mødet er kl. 19.

Valgudvalget kommer med forslag.

OMN orienterede.
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Orientering ved formanden
b. Menighedsmødet den 6. oktober 2016.
På mødet kommer Peter Brandes i anledning af
at vi præsenterer den nye kirkefolder.
Orientering ved formanden
c. Landemode den 1. oktober 2016. Tilmelding
senest den 21. september 2016 til formanden.
Forelægges af formanden til beslutning om at
betale deltagerbetalingen på kr. 345,00.
d. Revisionsprotokollat af 1. juli 2016 vedr.
Regnskabet for 2015
Revisionen har alene en bemærkning om
placering af 5% midlerne til kloakudskiftningen.
Dyssebakken 8. Vi er ikke enige med revisionen.
Forelægges af formanden til godkendelse.
e. Brev fra Lise-Lotte Rebel om fortsat
optælling af fremmødte ved aktiviteter i
kirken.
Kordegnen fortæller, hvad resultatet er af vores
optælling, herunder hvilket system, som vi
anvender.
Forelægges af kordegnen til orientering.
f. Brev fra provst Peter Birch om dåbsfolder.
Det er hans holdning, at folderen skal sendes til
forældre, der netop har fået barn, hvor mindst en
af forældrene er medlemmer af folkekirken.
Forelægges af formanden til beslutning af, at det
er kordegnen der har ansvaret for at folderen
sendes til nybagte forældre. .
Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den 23. august
2016 uddeles på mødet.
a) Regnskab for 1. halvår 2016 Regnskabet
viser et underskud på kr. 6.000 selv om
renovering af bl.a. badeværelset
Dyssegårdsvej 116 er udgiftsført i
regnskabet.
Forelægges af Jørgen Løkke og
til godkendelse
b) budget for 2017
På baggrund af budgetsamråd sker nogle
justeringer.
Orientering ved Jørgen Løkke
Meddelelser fra kirke- og præstegårdsudvalget
Referat af k&p udvalgsmøde den 16. august 2016
eftersendes.
a) Ny klokkeknebel. De nuværende er
nedslidte. Der foreligger 2 tilbud.
Forelægges af Peter Bjerrum til beslutning.
a) Orientering om aktuelle sager ved Peter
Bjerrum

OMN og TP orienterede.

Godkendt.

Godkendt. §5 midlerne er bogført som
tidligere.

Mila orienterede.

OMN og TP orienterede.

Referatet er ikke klar endnu. JL orienterede.
Der er brugt knap 200.000 på badeværelset i
DGV 116. Desuden er der forskellige andre
engangsudgifter.
Halvårsregnskabet godkendt.

JL orienterede. Vi får 300.000 kr. i
anlægsmidler til fase 3 i DB8.
Budget2017 med justeringer forelægges på
næste møde.
Referat kommer senere.
PB orienterede. Afventer at SBN taler med
konsulent i KM.
PB orienterede.

2

7

b) Orientering om energigennemgangen af
kirke- og sognegård. Der er møde med
konsulent mandag den 22. august 2016.
Orientering ved Jørgen Løkke
c) Dyssebakken 8. Aktuelt stade for
tagudskiftning og renovering af 1. salen. Ved
budgetmødet onsdag den 17. d.s. fik vi
tilsagn om kr. 300.000 til istandsættelse af
badeværelser m.v. i Østfløjen i 2017. Der er
aftalt møde med arkitekt, provst og formand
for provstiudvalget mandag kl. 11.00
Forelægges af formanden til orientering.
Aktivitetsudvalg.
Der har ikke været afholdt møde i aktivitetsudvalget.
a. Reformationsstafetten i 2017
Orientering ved Thue
b. Biografdyssen og Bogdyssen
Orientering ved Birgitte Ewerlöf

c. Deltagelse i Gentoftenatten den 30.
september 2016
Orientering ved Birgitte Ewerlöf og Thue

JL orienterede. Der er mange fejl i
ventilationsanlæg, pumper mv.
Plan for lampeudskiftning udarbejdes.
OMN orienterede. Omtalte møde afholdt.
Plan pt. at arbejdet udføres i begyndelsen af
2017.

TP orienterede.
BE orienterede. Bogdyssen har omkring 25
deltagere og der er ikke plads til flere.
Biodyssen har 20-25 deltagere. Der er god
plads til flere.
BE orienterede. Tidsrummet 19-22. Moduler
á 3 kvarter + 1 kvarters pause. Shakespeare
markeres i anledning af 400 året for hans
død. Niels Brunse, Linda Elvira og Thomas
Mogensen optræder. Tilsagn om 11.000 kr. i
tilskud.
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Adventsmarkedsudvalget
Holder næste møde den 6. september 2016
(intet punkt 9)
10 Børne- & ungdomsudvalg.
11 PR – udvalg.
Nyt kirkeblad er omdelt den 17. august 2016
12 Meddelelser fra kontaktpersonen.

Intet at bemærke.
Intet at bemærke.

TP orienterede.
Intet nyt.

13 Meddelelser fra præsterne.
Herunder skoletjenesten

LR orienterede. LR er nu kontaktpræst for
hørehæmmede. TP har en praktikant fra
pastoralseminariet, cand. theol. Mads
Nielsen, i 2 uger. Mads Nielsen prædiker 18.
september.

14 Udstillinger i sognegården.
a. Orientering om planlagte udstillinger
TP orienterede.
15 Eventuelt
a. Møder i 1. halvår 2017. uge 5 31/1-2017, uge Godkendt.
12 22/3-2017 og uge 21 24/5-2017 er aftalt af
hensyn til koordinering med øvrige
aktiviteter i sognegården i 1. halvår 2017
Forelægges af formanden til godkendelse.
Dyssegård, den 15. august 2016
Otto Mønsted Nielsen
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formand
Næste møder:
onsdagene i uge 39 og 47
onsdag den 28. september 2016 og onsdag den 23. november 2016

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling Andersen (AS),

Mogens Laursen (ML),

Peter Bjerrum (PB),

Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP),

Steen Nordberg-Nielsen (SNN),

Lisbeth Rømer (LR),

Thue Petersen (TP),
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Jørgen Løkke (JL),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Birgitte Ewerlöf (BE),

