Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00
Deltagere:

Afbud:

Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Birgit Baes Hansen (BBH), Tanne Terese Hagerup (TTH), Lene Eva Andersen
(LEA), Thue Petersen (TP),
Uden stemmeret referent Michael Larsen (MILA)
Peter Windfeldt Schmidt (PWS) Lisbet Rømer (LR), medarbejderrepræsentant
Julie Wolf Seidelin (JWS),

Dagsorden

Beslutning/kommentar

1
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Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
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Gudstjenesten
Drøftelse efter mødet om gudstjenesten
tirsdag den 24. september 2019 kl. 17.00 i
Hellerup Kirkes Sognegård. Dette med
henblik på et muligt høringssvar og ikke i
forhold til gudstj. i Dyssegårdskirken.
Det skønnes, at vi bruger ½ time til
drøftelsen.
Meddelelser fra K&P udvalget
Der har været holdt møde den 11.
september 2019. Referat vil blive
eftersendt.
Status på maling af kirken udvendig.
Orientering ved ML
Indretning af det lille kontor til dåbs- og
mødelokale. Der indstilles en ramme på
kr. 70.000
Forelægges af JL til beslutning

Jørgen Løkke valgt.
Revisionsprotokollatet er ikke
fremkommet, hvorfor 5B bortfalder.
Dagsorden godkendt.
OMN orienterede.
Derefter en debat om emnet.
Forslag om et debatmøde, hvor
menigheden inviteres til at deltage.
Der vil blive afholdt et møde en
hverdagsaften efter nytår.
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Øvrige løbende sager.
Orientering ved formanden for
kirkeudvalget.
Sognegården. Skotrenden over blå sal er
midlertidig repareret. Udskiftning kræver
overdækning, og oprindelig forventet
udført samtidig med maling af kirken. Da
der først skal repareres nogle rygningssten,
var det ikke muligt. Reparation inkl.
overdækning skønnes at koste ca. kr.
100.000, som vi ikke har til rådighed i
2019. Arbejdet udskydes til 2020.
Orientering ved PB.

ML orienterede. En del mangler. Afventer
arkitekten.
PB og JL orienterede.
Rammen bevilget.

PB orienterede. Rygninger repareres.

PB orienterede.
3 kontrakter med Hededanmark;
hækklipning, tilkald ved sne/saltning,
renholdelse af bede.
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Meddelelser fra økonomiudvalget
Der har været afholdt møde den 16.
september 2019. Referat vil blive
eftersendt.
Budget 2020.
Endeligt budget for 2020 vil blive forelagt
på mødet.
Forelægges af JL og MILA til vedtagelse.
Regnskabet for 2018. Revisionsprotokol i
udkast?? Ligger p.t. ikke klar.

Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
Der har været afholdt møde den 17.
september 2019.
Gentoftenatten den 27. september 2019.
Orientering ved OMN
Orientering om følgerne for det
offentliggjorte koncertprogram for
perioden frem til januar 2020 efter at
Merete har sagt op. Program for foråret
2020 afventer ny organist.
Orientering ved OMN
Meddelelser fra B & U udvalget
Orientering ved LR
Meddelelser fra PR – udvalg
Seneste møde den 5. juli. Næste møde den
4. oktober.
Udgivelsestermin for kirkebladet i 2020.
Orientering ved TUP
Meddelelser fra formanden
Fastsættelse af datoer for menighedsrådsmøder i 1. halvår 2020.
Forslag:
Onsdag den 29. januar 2020
Onsdag den 25. marts 2020
Onsdag den 27. maj 2020
Forelægges af formanden til godkendelse.
Meddelelser fra kontaktpersonen
Personalesituationen efter at der er ansat
ny kirketjener.
Orientering ved PB
Organistsituationen.
TP og LR afholder møde med organistvikarer for at sikre betjeningen ved
højmesser m.v. frem til 10. januar 2020.

JL orienterede.

JL og mila orienterede.
TP havde nogle bemærkninger om
koncertbudgettet og organistnormeringen.
Budget 2020 er godkendt.
Punktet bortfalder da protokollatet ikke er
fremkommet.

OMN orienterede.
OMN orienterede.
En fyraftenskoncert aflyses ellers
gennemføres det øvrige program.

TP orienterede.
Intet nyt.

1 blad primo januar.

Godkendt.

PB orienterede.
Ny altsanger, Siri, er ansat fra 1.10.
Ny kirketjener, Sarah, begyndte 17.9.
PB og TP holder møde med koret om
organistvikar frem til ansættelse af ny
organist.
Oplægget fra ansættelsesudvalget er
godkendt.
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Der er aftalt møde med en konsulent den 2.
oktober 2019. Såfremt der ikke sker
væsentlige ændringer i stillingsopslaget fra
2018, indstilles det at udvalget bemyndiges
til at annoncere stillingen på Jobnet og på
hjemmesiden samt som uddrag i Kristeligt
Dagblad.
Alle indkomne ansøgninger vil ligge til
gennemlæsning på kirkekontoret. Ansættelsessamtalerne vil blive gennemført af
udvalget.
Hele menighedsrådet vil blive inviteret til
prøvespil. Udvalget vil komme med
indstilling til ny organist på et ekstraordinært menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet vil få fremsendt
stillingsopslaget sammen med oplysning
om datoer for prøvespil og dato for
ekstraordinært menighedsrådsmøde.
Forelægges af formanden til godkendelse.
SBN orienterede om drøftelse af
Eventuelt
organistvikarer i provstiudvalget.
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Dyssegård, den 19. september 21019
Otto Mønsted Nielsen
formand
Næste møde er aftalt til uge 48 dvs.
Onsdag den 27. november 2019 kl. 16.00. Efterfølgende er der middag i sognegården.

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Jørgen Løkke (JL),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Anni Scherling Andersen (AS),

Mogens Laursen (ML),

Peter Bjerrum (PB),

Birgit Baes Hansen (BBH),

Lene Eva Andersen (LEA),

Thue Petersen (TP),
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