Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 i Sognegården
7bbbb

Deltage Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN), Birgitte Ewerlöf
re:
(BE), Steen Nordberg-Nielsen (SNN), Birgit Baes Hansen (BBH), Tanne Terese Hagerup
(TTH), Peter Windfeldt Schmidt (PWS) Lisbeth Rømer (LR), Thue Petersen (TP), Michael
Larsen (Mila),
Afbud:

1

medarbejderrepræsentant Steen Lindholm (SL)

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

Pkt. 10 ændret til orientering om udstillinger.
Tilføjes punkt 1a; valg af ordstyrer.
1a
SNN valgt
2 Underskrivelse af erklæring (menighedsløftet)
Peter Windfeldt Schmidt skrev under på
jvfr. MRL § 7 af Peter Windfeldt Schmidt (PWS) menighedsrådsløftet.
3
a

Meddelelser fra formanden
Forretningsorden for menighedsrådet vedlægges.
Forelægges af formanden til godkendelse.

b

Flytning af gudstjenesten den 5. februar 2017 til
Sankt Lukas Stiftelsen.
Forelægges af formanden til godkendelse.

c

Sogneindsamling den 12. marts 2017. Møde for
OMN orienterede.
indsamlingsledere afholdes den 31. januar 2017 i
Nørregade. Lilly og Helle Kelter plejer at ringe
rundt til de tidligere indsamlere. Orientering ved
formanden
OMN udpeget som kandidat som delegeret.
Distriktsforeningen
generalforsamling i distriktsforeningen tirsdag den 7.
februar 2017. På generalforsamlingen skal være valg
af delegerede til landsforeningens delegeretmøde og
opstilling af kandidater til Landsforeningens
bestyrelse. Indstilling af kandidat som delegeret til
landsforeningens årsmøde Orientering ved
formanden og valg af kandidat som delegeret til
landsforeningens årsmøde og indstilling om
Gentofte Provsti medlem af distriktsbestyrelsen, som
formanden har været de seneste 2 år.
OMN valgt. BE valgt som stedfortræder.
Skoletjenesten i Gentofte Kommune.
Skoletjenesten ledes af et repræsentantskab
bestående af et lægmedlem, udpeget af hvert af de
deltagende menighedsråd og en præst fra hvert af de
deltagende pastorater. For hver repræsentant
udpeges en stedfortræder, der ved repræsentantens
forfald træder i dennes sted. Repræsentanter og
stedfortrædere vælges i forbindelse med

d

e

Gældende MR-lov er lbk. 771 af 24.6.13.
Rettes i forretningsordenen. PWS gjorde
opmærksom især MR-lovens §25.
Forretningsordenen tages op på næste møde
med rettelser.
Forlæggelse af gudstjenesten vedtaget.
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menighedsrådenes konstituerende møder efter
nyvalg i forbindelse med menighedsrådsvalg. I den
forløbne periode har formanden været medlem og
næstformanden stedfortræder. Lisbet har deltaget
som præst.
Forelægges af formanden med valg af et lægt
medlem og en stedfortræder
f

g

h

4
a

b
c

Gentofte Provstis Regnskabsfunktion
Regnskabsfunktionen ledes af en bestyrelse, hvortil
hvert stiftende henholdsvis tilsluttet menighedsråd
vælger et medlem. Valgperioden følger
menighedsrådets valgperiode. I den forløbne periode
har Jørgen Løkke været medlem af bestyrelsen
Forelægges af formanden med forslag om genvalg.
Inspirationsdag for menighedsråd i Gentofte
Provsti Efter et godt overstået valg indbydes alle
menighedsrådsmedlemmer (valgte og fødte
medlemmer) til en inspirationsdag lørdag 4. marts
2017 i Hellerup Kirkes sognegård, Margrethevej 7
B. Dagen vil byde på spændende oplæg, nyttig
information og mulighed for dialog på tværs af
sognene.
Er fremsendt til medlemmerne af menighedsrådet
den 23. d.s.
Forelægges af formanden til orientering.
Kirkens lydforhold
I forbindelse med APV, gennemført i 2016, er der
fra Dyssegårdskirkens præster peget på, at
Dyssegårdskirkens akustiske forhold fortsat volder
problemer og at præsterne ikke sjældent møder folk i
kirkedøren, der har haft svært ved at høre, hvad der
bliver sagt i kirkerummet.
Efter køb af de nye hynder blev foretaget en akustisk
måling, der viste, at lydforholdene svarede til
forholdene før renoveringen af kirkerummet. Det
foreslås, at vi får foretaget en ny akustisk måling af
et alternativt firma.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget til
drøftelse og beslutning
Meddelelser fra økonomiudvalget
Økonomiudvalgets sammensætning: Består hidtil af
kasserer (formand for udvalget), formand,
næstformand, kirkeværge, formanden for
kirkeudvalget, formanden for præstegårdsudvalget
og kordegnen. Der foreligger ingen forretningsorden
for økonomiudvalget.
Indstilles til drøftelse og beslutning
Møde afholdt den 16. januar 2017. Referat
eftersendes.
Orientering om forventningerne til regnskabet for

JL valgt.

OMN orienterede.

PB orienterede.
Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede
og samtidig lydekspert, holder gudstjeneste i
Dyssegårdskirken 12. februar. Vi taler med
ham og beder om råd skriftligt.

JL og OMN orienterede.
Formand, næstformand, kasserer, kirkeværge
er fødte medlemmer, derudover deltager en
repræsentant for de øvrige udvalg, (KU, AU,
BU, PU, PR-U) såfremt der er interesse for
det, desuden kordegnen.
PWS efterspørger vedtægt. Fremlægges på
næste møde.
JL orienterede. Budget 2017 gives til nye
MR-medlemmer.
JL orienterede.
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Meddelelser fra kirke- og præstegårdsudvalget
Vedtægter for kirkeudvalget og kirkeværgen
vedlægges.
Det indstilles, at anmode udvalget på næste møde at
fremkomme med forslag til eventuelle ændringer af
vedtægterne.
Forelægges af formanden til beslutning
K&P udvalget har holdt møde den 24. januar 2017.
Referat eftersendes
Tagprojektet Dyssebakken 8. Provstiudvalget har
returneret projektet til os, da man mangler en
forklaring på, hvorfor projektet ikke kan holdes
indenfor den aftalte projektramme. Møde med
provstiet afholdes den 10. februar 2017.
Forelægges af Peter Bjerrum til drøftelse.
Orientering om aktuelle sager ved Peter Bjerrum

Aktivitetsudvalg.
Kommissorium vedlægges.
Det indstilles, at anmode udvalget på næste møde at
fremkomme med forslag til eventuelle ændringer af
kommissoriet.
Forelægges af formanden til beslutning
Valg af aktivitetsudvalg. Der skal vælges 4
menighedsrådsmedlemmer.
Forelægges af formanden
Adventsmarkedsudvalget
Møde afholdes den 24. januar 2017.
Resultatet af evalueringen ved formanden

Børne- & ungdomsudvalg
Valg af udvalg. Udvalget består af præsterne, børneog ungemedarbejderen og af 2 repræsentanter fra
menighedsrådet
Forelægges af formanden med valg af medlemmerne
fra menighedsrådet.
9 PR – udvalg.
a Valg af udvalg. Det indstilles, at udvalget består af
Thue, Allan og 2 læge medlemmer af
menighedsrådet.
Forelægges af formanden til beslutning og valg.
10 Udstillingsudvalget

Der forventes et resultat tæt på 0, måske op
til 20.000 kr. i overskud.
Energirenovering forventes at koste 200.000.
Vi vil disponere penge til det i årsregnskabet.
Vedtaget at udvalget fremlægger ændringer.

PB orienterede.
Tilbud gav en pris samlet pris på 2,6 mil.
mod et overslag på 1,9 mil.
Vi har ansøgt om 600.000 i PU. I første
omgang forkastet af PU. Møde med arkitekt
og repræsentanter for PU 10. februar.
PB orienterede.
Tagprojektet har kostet mange kræfter.
Nedklipning af hækken iværksættes.
Der indhentes tilbud på el-arbejde/rep. af
udendørslys.
Til foråret males udendørs gelænder.
Nye stole til store sal undersøges.
Vedtaget at udvalget fremlægger ændringer.
Det anbefales at nye valg skal gælde for 2 år
i AU, Adv-U og PR-U.

BBH, BE, TP, LR, AS, SL valgt.

Adventsmarkedet refererer i fremtiden til
Aktivitetsudvalget. Næste adventsmarked
bliver 26.11.
TP, LR og Julie Wolf Seidelin, børn og ungemedarbejder, er faste medlemmer.
TTH og BE valgt.

TP og Allan Høier, kordegn, er faste
medlemmer. PWS og BBH valgt.
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Udvalget består af Poul Ebbe Nielsen og Thue.
Det indstilles, at udvalget i lighed med, hvad der har
været praksis de seneste år, er selvstændig i forhold
til menighedsrådet på linje med Adventsmarkedsudvalget.
Forelægges af formanden til beslutning..
11 Meddelelser fra kontaktpersonen
a Medarbejdermøde er afholdt den 17. januar 2017.
Referat eftersendes til menighedsrådet

b

Kurser for medarbejdere.
Orientering ved Birgitte Ewerlöf

OMN orienterede. Der er ikke et egentligt
udvalg. Poul Ebbe Nielsen er tovholder og
samarbejder med TP om udstillinger.
JL efterlyste forslag til udsmykning.

BE orienterede. SL valgt som
medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.
Steen Nordberg Nielsen valgt som
sikkerhedsrepræsentant.
BE orienterede. IR skal på obligatorisk
kursus. Salmebøgernes opbevaring tages op
af KU.

12 Meddelelser fra præsterne.
Sommerskole for børn en uge i begyndelsen
af sommerferien.
Kirken har modtaget en gammel
indsamlingsbøsse fra 30’erne, som har været
brugt til indsamling til kirkens etablering.
13 Fastsættelse af møder i 2. halvår 2017
a Onsdag den 23. august 2017
Onsdag den 27. september 2017
Onsdag den 29. november 2017
14 eventuelt

23.8 og 27.9 kl. 19 og 29.11 kl. 17
Vedtaget.

Dyssegård, den 18. januar 2017
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder:
Onsdagene i 12 og 21 i 2017
22. marts 2017 og 24. maj 2017.

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling (AS),

Mogens Laursen (ML),

Peter Bjerrum (PB),

Jørgen Løkke (JL),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Birgitte Ewerlöf (BE),

Birgit Baes Hansen (BBH),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Steen Nordberg-Nielsen (SNN),

Peter Windfeldt Schmidt (PWS)

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

