Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 28. september 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), Birgitte Ewerlöf (BE), Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP), Thue
Petersen (TP).
Stedfortræder Lene Andersen (LE) deltager med stemmeret.
Uden stemmeret medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL) og referent Michael Larsen
(Mila)

Afbud:

Lisbet Rømer (LR), Steen Nordberg-Nielsen (SNN)
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Dagsorden:
Valg af ordstyrer
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Godkendelse af dagsordenen
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Meddelelser fra formanden
a) Menighedsrådsvalg 2016
Forløbet forud for orienterings- og
opstillingsmødet den 13. september 2016

Jørgen Nørgaard Pedersen valgt
Orientering om energiarbejde og
investeringer tilføjes under punkt 5, KPU.

OMN orienterede.

I foråret havde vi et formøde med op mod 30
deltagere - og en del nye, hvor flere viste
interesse.
I kirkebladet var der en dobbeltside og
opfordring til at deltage både i mødet med Søren
Abildgaard, hvor der så mødte 11 op, og på selve
orienterings- og opstillingsmødet..
Både på Facebook og hjemmesiden er blevet
opfordret til at møde op ligesom jeg og Allan fik
udarbejdet en brochure.
Vi har kirkekaffe hver søndag, hvor der har
været mulighed for at søge oplysninger om
menighedsrådsarbejdet.
Jeg har besøgt FDF`erne, som lovede at drøfte
muligheden for at opstille en kandidat. Jeg følte,
at jeg fik stillet i udsigt, at de ville komme med
et forslag.
Så når vi frem til et orienterings- og
opstillingsmødet, hvor der blandt 27 deltagere
kun var mulighed for at finde 8 medlemmer til
der nye menighedsråd.
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Kunne vi og skulle vi have gjort tingene
anderledes?
Oplæg til drøftelse ved formanden.
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b) Menighedsrådsvalg 2016.
Sidste frist for indlevering af kandidatlister var
tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.
Orientering om resultatet ved formanden for
valgudvalget.
c) Rapport over personregistreringen for 1.
halvår 2016. Rapporten er fremsendt til
Menighedsrådet.
Orientering ved formanden
d) Canterinokoret stopper. Der har været så
stort mandefald, at de har valgt at lukke
koret. Det betyder at store sal er til rådighed
om mandagen.
Orientering ved formanden
Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af møde den 23. august 2016 fremsendes
separat.
a. Endelig udmeldt budgetramme for 2017 er
kr. 3.739.000 (Efter fradrag af GPR 93 tkr.)
Tidligere ligning i budget kr. 3.765.000. Der er
således kr. 26.000 mindre til rådighed. Tilrettet
budget vil foreligge ved mødet til godkendelse.
Forelægges af Jørgen Løkke til godkendelse.
b. En ændring af indskydergarantiloven har
medført, at menighedsråd og provstiudvalg
ikke længere er omfattet af
indskydergarantien på 750.000 kr.
På baggrund af en konkret sag, er Aarhus
Stift og Kirkeministeriet blevet opmærksom på, at

BE orienterede. Der er kun indleveret 1 liste
med 12 opstillede i prioriteret rækkefølge.

OMN, mila og TP orienterede.

OMN orienterede.

JL orienterede.
JL orienterede. Der er foretaget mindre
tilretninger under punkt 2 sognegård og
punkt 5 præsteboliger. Budgetteret resultat er
0. Der er bevilget 300.000 til renovering DB
8. Maling af kirken er udskudt.
Ændringer i tekstforklaring diskuteret.
Godkendt.
JL orienterede.
Vi fastholder placeringen i Danske Bank.

der er sket ændringer i den lovgivning, der regulerer
indskydergaranti for offentlige myndigheder.
Aarhus Stift har derfor bedt Kammeradvokaten
gennemgå grundlaget for ændringen for at afklare, om
menighedsråd og provst-iudvalg i forhold til
indskydergarantiordningen er at opfatte som en
offentlig myndighed.
Selvom ændringerne primært var tiltænkt regulering
af stater, regioner og kommuner, er det
Kammeradvokatens vurdering, at menighedsråd også
er omfattet af regelændringen.
Det betyder konkret, at menighedsråd og
provstiudvalg fra juli 2015 ikke er omfattet af
indskydergarantiordningen. Der er derfor ikke længere
sikkerhed for indskud på op til 750.000 kr. pr
pengeinstitut.

Kirkeministeriet opfordrer derfor menighedsråd og
provstiudvalg til at overveje placeringen af
kontante midler, så man opnår den bedst mulige
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forrentning under hensyntagen til midlernes
sikkerhed.
Vores midler er anbragt i Danske Bank. Det
vurderes, at dette er sikkert af formand og
kasserer.
Forelægges af Jørgen Løkke til godkendelse af, at
vores midler fortsat er anbragt i Danske Bank.
Meddelelser fra k&p udvalget
a. referat af kirkeudvalgsmøde den 20.
september 2015 eftersendes.
Orientering herunder om aktuelle sager ved Peter
Bjerrum
b. Udskiftning af taget og istandsættelse af 1.
salen mod øst på Dyssebakken 8
Diverse materiale er fremsendt separat.
Skriftlig udtalelse fra Thue til fremsendelse
sammen med materialet til provstiet forventes at
foreligge inden møde.
Forelægges af Peter Bjerrum til godkendelse af,
at udbudsmaterialet fremsendes til provstiet til
godkendelse vedlagt Thue udtalelse.
c. Orientering om energirenovering
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Aktivitetsudvalg.
a. Gentoftenatten
Adventsmarkedsudvalget
Referat af møde 6. september 2016 vedlægges.
Orientering ved Karsten Gosvig Jensen
Børne- & ungdomsudvalg.
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PR – udvalg.
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PB orienterede om adskillige sager.
Hækhøjde mod naboer, der udarbejdes et
regulativ af JNP og PB.
PB orienterede. TP har udarbejdet
høringssvar som medsendes til
provstiudvalget. Forventet opstart i januar.
Godkendt til fremsendelse til
provstiudvalget.

ML orienterede. Oplæg til renoveringer er
udarbejdet. Prisoverslag 212.000. Al varmeog ventilationsstyring vil foregå fra et panel i
fyrrummet. Derfor er der som udgangspunkt
tale om ét sammenhængende projekt.
TP ønsker ikke at vinduerne i kirken er åbne
under kirkelige handlinger.
JL oplyser at der kan være mulighed for at
opdele projektet i faser. Det undersøges.
JL orienterede om økonomien. Overslaget
viser at der er omkring 150.000 til rådighed i
år. Formentlig vil det resterende beløb kunne
findes til næste år.
Endelig beslutning træffes på ekstraordinært
menighedsrådsmøde 6. oktober kl. 18.
BE orienterede.
KGJ orienterede.
Der er indkaldt til møde i november.
TP orienterede.

10 Meddelelser fra kontaktpersonen.

Lukket møde.

11 Meddelelser fra præsterne.

TP orienterede.

12 Udstillinger i sognegården.

TP orienterede.

13 Eventuelt

BE spurgte om regler for riskastning.
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PB efterlyste orientering om B og U
medarbejderens arbejde. Kontaktpersonen
kan indbyde medarbejderen til at orientere
menighedsrådet.
ML og JL har gennemgået højttaleranlægget
i sal 1-2-3 med kirketjenere og kordegn.
Dyssegård, den 22. september 2016
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder:
Onsdagene i uge 47 2016 og uge 4, 12 og 21 i 2017
onsdag den 23. november 2015 kl. 16.00 og onsdagene den 25. januar 2017 (fejlagtigt i
referatet anført som tirsdag den 31. januar 2017), 22. marts 2017 og 24. maj 2017.

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),

Birgitte Ewerlöf (BE),

Jørgen Nørgaard Pedersen (JNP),

Thue Petersen (TP).

Lene Andersen (LE)
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