Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården
7bbbb
Deltagere:

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

Afbud:

Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden

Forretningsorden udsat til næste møde.

2

Valg af ordstyrer

SNN valgt

3

Dyssegårdkirkens liv og vækst
Værdigrundlag
Mission, Vision og Værdier
Oplæg ved formanden til drøftelse og
beslutning.

OMN orienterede.
Vi vil i fremtiden tage et emne op til
diskussion i begyndelsen af
menighedsrådsmødet.

4
4A

Meddelelser fra formanden
Inspirationsdagen den 4. marts 2017 for
provstiet.
Hvad kunne vi tage med hjem?
Orientering fra deltagerne.

OMN orienterede.

4B

FDF har ansøgt om tilskud på kr. 11.000 i
lighed med tidligere år. Regnskabet viser et
overskud på kr. 1.100.
Beretning og regnskab vil ligge kopieret på
kirkekontoret fra søndag.

OMN orienterede. Der bevilges et tilskud på
11.000 kr. på baggrund af FDF’s regnskab
for 2016. Tilskuddet gives til støtte for deres
aktiviteter i kirken.

Forelægges af formanden til beslutning.
4C

Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamlingen OMN orienterede. Årets resultat for
var søndag den 12. marts 2017. Der blev
Dyssegård er gennemsnitligt.
indsamlet kr. 28.844, excl. mobil pay, hvilket
er kr. 5.000,00 bedre end i 2016.
Til orientering ved formanden

4D

Forretningsorden for menighedsrådet
(eftersendes)

Udsat til næste møde jf. punkt 1.

Forelægges af formanden til beslutning.
4E

Skoletjenesten. Der har været afholdt
repræsentantskabsmøde, hvor formanden og
Lisbet Rømer deltog.

LR orienterede.

Orientering ved Lisbet Rømer
4F

Der afholdes kursus i den digitale
arbejdsplads mandag den 29. maj 2017 hos
os.
Orientering ved formanden.

5

Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den 14.

OMN orienterede. Kl. 18-21.30

JL orienterede.

1

2
marts 2017 eftersendes.
5A

Regnskab for 2016. Regnskab vedlægges,
men kan også hentes på kirkekontoret fra
søndag.

JL orienterede. Årsregnskab 2016 godkendt i
version; Dyssegård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10838118,
Regnskab 2016, Afleveret d. 22-03-2017 20:31

Forelægges af kasseren til godkendelse.
5B

Forventningerne til 2017
og ønsker til Budget 2018

JL orienterede.

Orientering ved kassereren
5C

Vedtægt for valg kasserer og regnskabsfører
(udkast følger vedlagt)
Forelægges af kasseren til godkendelse.

5D

Økonomi møde for formænd og kasserer i
Gentofte Provsti den 29. marts 2017.
På mødet ønskes vedtaget ”vedtægt for
korsamarbejde mellem Jægersborg, Gentofte
og Ordrup.”
Forelægges af formanden til godkendelse.
Meddelelser fra K&P-udvalget
Referat af møde den 7. marts 2017
eftersendes.
Tagprojektet Dyssebakken 8. Jvf. tidligere
fremsendt referat af møde med provsten. vil
vi først på budgetseminar i august 2017 have
mulighed for at få tildelt anlægsmidler til det
fulde projekt. Formanden og formanden for
kirkeudvalget holder møde med arkitekten
mandag den 20. marts 2017.
Såfremt et reduceret projekt f.eks. alene
tagudskiftningen skal igangsættes i 2017,
skal det reducerede projekt fremsendes til
provstiudvalget til godkendelse.

6

6A

JL orienterede. Vedtægter vedtaget.
Bilag til regnskabsinstruks gennemgået.
Ændringer indføjet. Vedtages og
underskrives på næste møde.
OMN orienterede. Deltagerne på mødet 29.3
bemyndiges til at stemme for godkendelse af
vedtægten.

PB orienterede.
Der blev ikke bevilget yderligere penge fra
provstiudvalget.
Det kan ikke lade sig gøre at opdele
projektet. Derfor kan projektet ikke
gennemføres i 2017.
Det blev nævnt som en mulighed at indhente
kontroltilbud fra et firma der arbejder med
østeuropæiske håndværkere. Det ønskes ikke.

Forelægges af formanden til drøftelse og.
beslutning.
6B

Nye ledninger til de udvendige lamper. P.t.
lyser kun nogle af lamperne. Endvidere er
HFI-relæet slået fra. Dette skyldes mørnede
kabler i jorden. Udgiften til nye kabler
skønnes til kr. 160.000 inkl., moms.

PB orienterede.
Der er vedtaget en ramme på 160.000 kr.
De 60.000 er disponeret i budgettet, der
disponeres yderligere 100.000 af de frie
midler.

Forelægges af formanden for kirkudvalget til
drøftelse og beslutning.
6C

Gelændermaling. Der foreligger 2 tilbud. Det PB orienterede.
billigste tilbud på ca. kr. 36.000 inkl. moms Billigste tilbud på 36.000 er vedtaget.
forudsætter anvendelsen af vandbaseret
maling.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget
til beslutning.

6D

Ny grus mellem brostenene på forpladsen.
Der indstilles en ramme på kr. 25.000 inkl.

PB orienterede.
Kirkeudvalget arbejder videre med opgaven.

3
moms.
Forelægges af formanden for kirkeudvalget
til drøftelse og beslutning.
6E

Nye klokkeknebler. Kneblerne er slidte og
kræver fornyelse. I forbindelse med
udskiftningen skal klokkerne drejes af
hensyn til lyden. På sigt er der også behov
for at udskifte ringesystemet. Der indstilles
en ramme på kr. 56.000 inkl. moms.

SBN orienterede.
Ramme på 56.000 kr vedtaget.

Forelægges af formanden for kirkeudvalget
til beslutning
6F

7

7A

Øvrige opgaver k&p udvalget arbejder med.
Orientering ved formanden for
kirkeudvalget.

PB orienterede.
Nye møbler, lyd i kirken, havemure, trapper.
KU arbejder videre med akustikken i kirken.

Aktivitetsudvalg.
Referat af møde den 23. februar 2017
fremsendes sammen med indkaldelsen.

BE og SL orienterede.
Temaet for årets Gentoftenat bliver Rusland.

Dyssegårdskirken og kulturgruppen på
Dyssegårds Bibliotek.
Henlæggelse af Operaarrangement til
sognegården.

TP orienterede.

Orientering ved Thue
8

Børne- & ungdomsudvalg.

Ingen bemærkninger

9

PR udvalget

PWS orienterede.

10

Meddelelser fra kontaktpersonen.

Lukket punkt.

11 Meddelelser fra præsterne.
11A Kollektliste. Den nuværende kollektliste fra
2013 vedlægges.

TP orienterede. Kollektlisten godkendt.

Forelægges af formanden til drøftelse.
11B Ønske om at menighedsrådet i Dyssegård
betaler for indrykning af dødsannonce i
Villabyerne i forbindelse med kommunal
begravelse, hvor der ikke er oplyst
pårørende.

TP orienterede.
Vedtaget.

Til orientering og beslutning ved Thue
Petersen
12

Eventuelt
Dyssegård, den 16. marts 2017

TP holder 5 ugers forældreorlov i august.

Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møder:
Onsdagene i 21, 34, 39 og 48 i 2017
24. maj 2017, den 23. august 2017, den 27. september 2017 og
den 29. november 2017.
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