Dyssegård Sogns Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021
blå sal i Dyssegårdkirkens Sognegård kl. 19.00
Mødet er uden spisning.
Deltagere

Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Ellen Graulund (EG), Sirpa Kilund (SK), Birgit Baes Hansen (BBH),
Thue Petersen (TP), Lisbet Rømer (LR),
Tanne Terese Hagerup (TTH) kom kl. 19.12 under pkt. 3.

Afbud:
Fraværende uden
afbud

Uden stemmeret:
referent Michael Larsen (MILA),
Tillige er indbudt: organist Sebastian Thunbo Pedersen (STP)
medarbejderrepræsentant Helle Marstrand
Stine Sæther Uldal (SSU)

Dagsorden:
1
2
3
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Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Organisten Sebastian Thunbo Pedersen:
- Orgelreparation fuldendt
- Revanche med Laudate – Dyssegårdskirkens
Familiekor
- Stillingsberegning – 200 timers råderum
Meddelelser fra kasseren Jørgen Løkke
Der har ikke været holdt møde i
økonomiudvalget.
Status efter Q1 og forventninger til resten af året
2021. Orientering JL
Kvartalsregnskab, indstilles til godkendelse.
Vedlagt
Budget for 2022.
Forelægges af JL til drøftelse og godkendelse.
Budget 2022 er vedlagt
Meddelelser fra K&P udvalget
Referat af møde den 21. april 2021 er tidligere
fremsendt. Referat af møde den 11. maj 2021
vedlægges.
Efter at skotrenden over blå sal er udskiftet, har
det vist sig nødvendig at udskifte varmetrådene i
renderne for at kunne holde dem is- og snefri.
Der indstilles en ramme på kr. 65.000 inkl. moms
Forelægges af PB til godkendelse
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BBH valgt
STP orienterede.

JL orienterede.
Kvartalsregnskabet godkendt.

JL og Mila orienterede.
Budget 2022 vedtaget i version
02-06-2021 20:11
PB orienterede.

Ramme på 65.000 kr. godkendt.
Der indhentes 2 tilbud.
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C

Dyssebakken 8. Udskiftning af dobbelt
terrassedør mod syd og øvre vindue i stueetagen
mod vest.
Der indstilles en ramme på kr. 35.000 inkl. moms
Forelægges af PB til godkendelse

TP forlod mødet.
Ramme på 35.000 kr. bevilget.

D

Kirkeklokkerne.
Har de seneste uger fungeret.
Vores klokker ringer i 5 minutter.
I vejledning fra 1993 bør rigningen være på 100150 slag efterfulgt af 3 gange 3 bedeslag
(faderen, sønnen, Helligånden) morgen og aften i
alt ca. 3 minutter.
Indstilles til drøftelse ved formanden.

TP kom tilbage til mødet.
OMN orienterede.
TP foreslog at der nedsættes et
udvalg til at se på ringtiderne.
OMN foreslog et udvalg på 3
personer; TP, OMN og PB.
Resultatet fremlægges ved næste
MR-møde

E

Lyden af klokkeringning og af bedeslagene.
OMN og TP orienterede.
Lyden har ændret sig efter, at vi i 2019 fik nye
Kirkeudvalget bedes se på sagen.
knebler af metal med ellipse-formet anslagskugle,
hvor de tidligere knebler var af træ. Billeder af
klokker og knebler indgår i mail med
indkaldelsen.
Orientering ved formanden

F

Lydanlægget i kirken
Trykknapperne ved alteret og prædikestolen, som
præsterne bruger til at tænde og slukke for
mikrofonerne, virker ikke / har en periodisk fejl.
Oticon kan ikke umiddelbart finde fejlen.
Oticon vil komme forbi endnu en gang og give 2
tilbud på løsning af problemet.
Orientering ved PB

TP orienterede.

G

Udskiftning af node- og pedallampe.
De nuværende er forældede og kan ikke
repareres. De nye vil være med LED-lys.
Der indstilles en ramme på kr. 20.000.
Forelægges af PB til bevilling.

PB orienterede.
Ramme på 20.000 kr. vedtaget.

H

Orientering om øvrige igangværende sager ved
PB

PB orienterede.
Reparatiosmaling af kirke kan
forhåbentlig sættes i gang i juni.
Indvendig maling af sognegård
undersøges.

6
A

B

Meddelelser fra formanden
Generalforsamling i distriktsforeningen den 26.
maj 2021
Orientering ved formanden
Reglerne for persondatabeskyttelse.
Vejledning fra menighedsrådsforeningen
vedlægges.
Foreslås udskudt til næste møde.
1

OMN orienterede.

SBN tager sagen op i PU.

C

SBN har ønsket spørgsmålet om kirkekaffe på
dagsordenen.
Sp. om mundbind i den seneste aftale mellem
partierne og de aktuelle regler for mundbind
vedlægges.
Forelægges til drøftelse af formanden.
Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
Der har været afholdt møde den 25. maj 2021
Referat bliver eftersendt.

OMN orienterede. OMN forslår at
kirkekaffe udskydes til kravet om
mundbind er afskaffet.
Vedtaget. SBN uenig.

A

Gentoftenatten den 25. september 2021
Orientering ved STP

STP orienterede.

B

Søndag 5. september 2021 afholdes kirkens
udskudt 60-års fødselsdag med frokost, foredrag
af Ole Andkær og menighedsmøde.
Orientering ved formanden

OMN orienterede.

C

Orientering om øvrige aktiviteter ved STP

STP orienterede.

8

Nyt fra præsterne

LR og TP orienterede. Nadver
begynder igen fra juni måned.
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Meddelelser fra PR – udvalg
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A

Implementering af ny lov om webtilgængelighed.
Orientering ved TP

B

Udvalget ansøger hermed menighedsrådet om
TP orienterede.
følgende midler i budgettet 2022 udover
Bevilget af frie midler.
udvalgets normale midler:
35.000 til udgivelse af ny folder om kirken i 2022
15.000 til professionel fotografering af nye
billeder til diverse, herunder den nye folder i
2022 = DKK 50.000
Forelægges af TP
Indstilles til bevilling af frie midler

10

Meddelelser fra kontaktpersonen

11

Eventuelt

TP orienterede.

TTH orienterede.
Debat om personaleindkøb.
Indkøb af værktøj skal gå igennem
kirkeværge.
Kirketjenerne bliver forsinket i
deres kirketjeneruddannelse pga.
corona. Menighedsrådet opfatter
forsinkelsen som force majeure.

Kommende møder
Uge 35: onsdag den 25. august 2021
Uge 40: onsdag den 29. september 2021
1

Uge 48: onsdag den 24. november 2021
Kl. 19.00 de 2 første gange og kl. 16.00 den 24. november
Dyssegård, den 25. maj 2021
Otto Mønsted Nielsen
Formand
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