Dyssegård Sogns Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere med
stemmeret:

Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Peter
Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN), Ellen Graulund (EG), Sirpa
Kilund (SK), Birgit Baes Hansen (BBH),
Stine Sæther Uldal (SSU), Thue Petersen (TP),
Da årsregnskabet skal behandles deltager stedfortræder Niels Erik
Monrad (NEM) med stemmeret.

Deltagere uden
stemmeret:

referent Michael Larsen (MILA),

Afbud:

Jørgen Løkke, Mogens Laursen, Lisbet Rømer, Lene Eva Andersen,
medarbejderrepræsentant Sebastian Thunbo Pedersen, uden afbud Tanne
Terese Hagerup.

Dagsorden:
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Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra formanden

Birgit Baes Hansen valgt

Sogneindsamlingen den 13. marts 2022
gennemført med et godt resultat
Orientering ved formanden
Opslag af stillingen om ny præst. Det
nedsatte udvalg bestående af TP, PB og
formanden vil fremkomme med forslag
til embedsbeskrivelse, som vil blive
forelagt på et ekstraordinært
menighedsrådsmøde til godkendelse.
Det indstilles, at stillingen slås op den
10. maj 2022 med udløb den 30. maj
2022, således at prøveprædikener kan
afholdes i uge 24.
Orientering og beslutning ved
formanden

Formanden orienterede.

Formanden orienterede. Møde ml. OMN, PB
og provsten gav som konklusion at vi
arbejder videre med nuværende præstebolig.
Biskoppen gennemgår ansøgningerne med
menighedsrådet i perioden 7-10 juni.
Ansøgningerne kan gennemlæses inden da.
Efter mødet med biskoppen udvælges 3-5
ansøgere til prøveprædiken. Debat om
ansættelsesdato: 1. september eller 1. oktober.
Helst 1. september. Det overlades til
ansættelsesudvalget at fastsætte datoen under
hensyn til istandsættelsen.
Udkast til stillingsopslag skal sendes i høring
hos menighedsrådet.
SBN finder at den tidsmæssige usikkerhed
omkring renoveringen af embedsboligen
sandsynliggør, at besættelsen af embedet bør
fastsættes til 1. oktober 2022.
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Generalforsamling i distriktsforeningen
den 22. marts 2022.
Orientering ved formanden
Repræsentantskabsmøde i
Skoletjenesten den 10. marts 2022.
Orientering ved formanden og LR
Stedfortræder til Skoletjenestens
repræsentantskab
Jørgen Løkke blev sidste år valg som
stedfortræder, men ønsker ikke at
fortsætte.
Valg af ny stedfortræder forlægges af
formanden.
Kirkens økonomi
Forelæggelse af regnskab for 2021
Regnskabet med kassererens følgebrev
fremsendes sammen med indkaldelsen.
Forelægges af mila til godkendelse.
Afleveres i økonomiportalen
efterfølgende af mila.
Forventet ansøgning fra FDF om tilskud
for 2022 på uændret kr. 11.000,00.
Regnskab m.v. fra FDF er endnu ikke
fremsendt
Forelægges af formanden til beslutning
PB har anmodet skattefri godtgørelse til
telefon, internet, computer, printer,
farve m.m. på kr. 2.450,00
Forelægges af formanden til
godkendelse.
Meddelelser fra K&P udvalget
Der har været afholdt møde den 8.
marts 2022. Referat vil efterfølgende
blive fremsendt
Fjernvarme i DB 8 og Dyssegårdsvej
19. Begge steder er valg løsning, hvor
leje og vedligeholdelse er med i prisen.
Forelægges af formanden til
orientering,

Præsteboligen Dyssegårdsvej 116.
Arkitekt er kommet med et foreløbigt
overslag på kr. 950.000 inkl. moms.
Beløbet anses for lavt.
Udvalget arbejder med salg som
alternativ til istandsættelse. Evt. salg
skal godkendes af provstiudvalget.
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Formanden orienterede.

Formanden orienterede.

Birgit Baes Hansen valgt.

Mila gennemgik årsregnskabet. Regnskabet
vedtaget i version 23-03-2022 20:04

Udsættes.

Ansøgningen omfatter kun 2022. Beløbet er
det samme, men telefon er ikke inkluderet.
Vedtaget.

Formanden orienterede. Fjernvarme både
kirke og præstebolig på Dyssebakken i 2022.
Der er asbest omkring rørene i Dyssebakken
8. Derfor skal det renoveres inden fjernvarme
kan installeres. Otto Mønsted og Peter
Bjerrum kan tage stilling til indhentede
tilbud.
Peter Bjerrum orienterede. Jf. punkt 3B
arbejder vi videre med Dyssegårdsvej 116.
Når der foreligger et endeligt tilbud vil
provstiudvalget hastebehandle bevilling ud
over de 500.000 kr. der allerede er bevilget.
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Formand og næstformand er inviteret til
møde med provst og
provstiudvalgsformanden på mandag
den 21. marts 2022 kl. 14.00.
Redegørelse ved formand og PB og evt.
beslutning.
Øvrige igangværende eller afsluttede
sager ved PB

Kirkeværge Mogens Laursen er i USA
til den 20. april 2022. I den periode er
Peter Bjerrum fungerende kirkeværge.
Aktivitetsudvalg.
Referat af møde den 6. marts 2022 vil
blive eftersendt.
Nyt kommissorium vedlægges.
Udvalget har på sit møde den 6. marts
2022 godkendt det nye kommissorium.
Forelægges af STB til orientering.
Dogmekoncerter i 2022 og 2023.
STB orienterer
Øvrige aktiviteter
STB orienterer
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Meddelelser fra kontaktpersonen

8

Meddelelser fra præsterne
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Møder i 2. halvår 2022
Forslag:
Onsdag den 31. august 2022 kl. 19.00
Onsdag den 28. september 2022 kl.
19.00
Onsdag den 23. november 2022 kl.
16.00
Næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00
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Peter Bjerrum orienterede.
Tilbud på bedre lys i blå sal indhentet.
Montre til gammel kirkemodel.
Anni Scherling orienterede om afkortning af
duge.

Formanden orienterede.

Formanden orienterede. Bliver først i 23-24.
Thue Petersen og formanden orienterede.

Thue Petersen orienterede.

Vedtaget.

FDF’s jubilæum

Eventuelt

17. marts 2022
Otto Mønsted Nielsen
Formand
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Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling Andersen (AS),

Peter Bjerrum (PB),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Ellen Graulund (EG),

Sirpa Kilund (SK),

Birgit Baes Hansen (BBH),

Stine Sæther Uldal (SST),

Thue Petersen (TP),

Niels Erik Monrad (NEM)
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