Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 24. november 2021 kl. 16.00 i Sognegården
7bbbb
Bemærk Tidspunktet
Deltagere: Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Sirpa Kilund (SK), Birgit Baes Hansen (BBH), Tanne Terese Hagerup (TTH),
Thue Petersen (TP), Lisbet Rømer (LR)
AS gik kl 16.50 inden punkt 6.
Jf. Menighedsrådsloven § 13 stk. 4 nr. 3, skal stedfortrædere deltage med stemmeret for de
medlemmer der har forfald.
Stedfortrædere der deltager med stemmeret: Tove Sandborg Olsen (TSO), Lene Eva Andersen
(LEA),

Afbud:

Uden stemmeret deltager: medarbejderrepræsentant Sebastian Thunbo Petersen (STP)
og referent Michael Larsen (MILA),
Ellen Graulund, Stine Sæther Uldal

Dagsorden:
1
2
3

4

5

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsordenen
Valg –skriftlig afstemning
a) Valg af formand
- Ledes af den afgående formand
b) Valg af næstformand
- Ledes af den nyvalgte formand
Øvrige valg
a) valg af kirkeværge
b) valg af kasserer
c) valg af kontaktperson
d) valg af bygningskyndig
e) valg af underskriftsberettiget person
Meddelelser fra formanden
a. Inspirationskursus i Hillerød den
28/29 januar 2022. Årets tema er:
Menighedsarbejdet
Indbydelse er sendt direkte til jer
personligt. Der har de senest år været 4
med. (ej afholdt i 2021).
Jer, der ønsker at deltage, bedes sende en
mail til mig inden mødet.
Til drøftelse og bevilling af deltagelse er
på rådets regning (som medlem af
distriktsforeningens bestyrelse deltager jeg
uden betaling fra menighedsrådet).
Forelægges af formanden
b. I forbindelse med ansættelsen af ny
præst efter Lisbet, har jeg efter aftale
med Thue m.fl. bestilt en Sogneanalyse

Sirpa Kilund valgt som ordstyrer
Formand;
OMN 10 stemmer, 1 blank, OMN valgt
Næstformand;
PB 10 stemmer, JL 1 stemme, PB valgt

ML valgt ved håndsoprækning
JL valgt ved håndsoprækning
TTH valgt ved håndsoprækning
PB valgt ved håndsoprækning
JL valgt ved håndsoprækning
BBH, LEA, ML vil gerne deltage.

OMN orienterede.
Konsulent fra Kirkefondet kan indkaldes.
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hos kirkefonden. Den er vedlagt
indkaldelsen. En kopi kan bestilles hos
Michael.
Kirkefonden tilbyder en grundig
gennemgang af sogneprofilen.
Pris kr. 4.000 excl. moms og rejseudgifter.
Det indstilles, at vi får fonden til at
gennemgå analysen på et ekstraordinært
menighedsrådsmøde i januar 2022.
Forelægges af formanden til godkendelse.
c. Forberedelse af ansættelse af ny præst.
Det indstilles, at formand, næstformand og
Thue nedsættes som et udvalg til at
forberede ansættelsen af ny præst.
Forelægges af formanden til godkendelse.
d. Fra Jacob Rønnow har vi modtaget et
tilbud om en overtagelse af et udkast til
en altertavle jfr. vedlagte billede. Det
indstilles, at vi overtager den til
opstilling for enden af sognegården
mod syd.
Forelægges af formanden til godkendelse.
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Forberedende udvalg bestående af OMN,
PB og TP nedsat.

Kunstner Gunner Larsen. Originalen er
opstillet på Fyn. Udkastet står i Slangerup.
Afstemning om vi skal gå videre med
tilbuddet: ML stemmer for, OMN, BBH TP
LR SBN AS TSO SK, TTH stemmer imod
PB, LEA, JL stemmer ikke.
Vi siger nej tak til tilbuddet.

Meddelelser fra økonomiudvalget
Der har ikke været afholdt møde.
a) Regnskab for 3 kvartal 2021 vedlægges
indkaldelsen.
Forelægges til godkendelse af kassereren
b) Revisionsprotokollat for regnskabet for
2020. Der er ingen særlige
bemærkninger.
Skal underskrives af de tilstedeværende
menighedsrådsmedlemmer
c) Kasserevision har været afhold i
november 2021. Evt. notat til godkendelse.
Notat er p.t. ikke modtaget.
Forelægges eventuelt af formanden til
godkendelse

7 Meddelelser fra k&p-udvalget
Referat af udvalgsmøde den 10. november
2021 foreligger senest ved mødet.
a) Nye borde
Der foreligger nu tilbud på 38 nye borde, som
vedlægges indkaldelsen. Farvevalget indstilles
til godkendelse.
Forelægges af Jørgen Løkke til bevilling.

b) Tidsplan for maling af sognegården.
Forelægges til orientering af ML

JL orienterede.
Kvartalsregnskab godkendt.
Revisionsprotokollatet er godkendt.

Notat vedr. kasserevision ikke modtaget.

JL fremviste bordet indstillet af KPU. To
andre alternativer, et billigere og et dyrere.
Det billige er hårdt for hænderne, når det
skal betjenes af kirketjeneren. Er nemt i
betjening. Det indstillede bord er omfattet
af SKI-aftale. Prisen er 203.701,98.
Anskaffelse af borde godkendt.
PB orienterede.
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c) Borebiller i kirketårnet. Er endnu ikke
godkendt som forsikringsskade af
forsikringsenheden. Der foreligger tilbud
fra 2 firmaer på reparation af skaden. Det
billigste er på kr. 48.000 incl. moms. Hvis
skaden godkendes, har vi en selvrisiko på
kr. 15.000.
Forelægges af ML til bevilling af reparation af
skaden.
d) Status på øvrige igangsatte aktiviteter.
Forelægges af formanden for
kirkeudvalget til orientering.
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Aktivitetsudvalg.
Det har ikke været afholdt møde siden
sidste menighedsrådsmøde.

Medarbejderrepræsentanten Sebastian
Thunbo Petersen
Som den nyvalgte
medarbejderrepræsentant vil Sebastian
fortælle om vores seneste personaledag og
andre nyheder fra personalet.
10 Meddelelser fra præsterne
Menighedsplejen, Lisbet og jeg ønsker at vi
deltager i Diakoniens Dag den 6. februar 2022
hvor der efter gudstjenesten på Sankt Lukas
Stiftelsen er foredrag med Conni Hedegaard.
Hvis menighedsrådet godkender det vil vi
således, som vi har gjort det tidligere, rykke
gudstjenesten den dag til Sankt Lukas og
aflyse vores egen i Dyssegård.

ML orienterede.
Vi afventer et tilbud nr. 2. Arbejdet skal
sættes i gang, når forsikringssagen er
godkendt.

PB orienterede. Ovenlys i sognegården
bliver skiftet i år. Elinstallationen i
skotrender over sognegården er færdig.
TP nævnte AV-udstyr i hvid sal. TP og STP
vil gerne stille sig til rådighed for KPU.
Møde torsdag om næste halvårs program.
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Håber der vil være opbakning i
menighedsrådet til dette ønske.
Forelægges af TP til godkendelse.
11 Eventuelt
12 Næste møder:

STP orienterede om personaledag og
personalemøde.

TP orienterede.
Godkendt at rykke gudstjenesten til Skt.
Lukas Stiftelsen 6.2.2022

JL og ML orienterede om kirkens telefoni.
Onsdag, den 26/1 2022 kl. 19.00
Onsdag, den 23/3 2022 kl. 19.00
Onsdag, den 18/5 2022 kl. 19.00

Dyssegård, den 17. november 2021
Otto Mønsted Nielsen

Næste møder i uge 4, 12 og 20, dvs.
onsdagene 26. januar, 23. marts, 18. maj 2022

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling (AS),
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Jørgen Løkke (JL),

Mogens Laursen (ML),

Sirpa Kilund (SK),

Peter Bjerrum (PB),

Birgit Baes Hansen (BBH),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Thue Petersen (TP),

Lisbet Rømer (LR

Tove Sandborg Olsen (TSO),

Lene Eva Andersen (LEA),
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