Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:00
Deltagere:

Otto Mønsted Nielsen (OMN), Peter Bjerrum (PB), Anni Scherling Andersen
(AS), Jørgen Løkke (JL), Mogens Laursen (ML), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Peter W Schmidt (PWS), Birgit Baes Hansen (BBH), Tanne Terese Hagerup
(TTH), Lene Eva Andersen (LEA), Thue Petersen (TP), Lisbet Rømer (LR).
Uden stemmeret medarbejderrepræsentant Merete Kuhlman (MK) og referent
Michael Larsen (MILA).
SBN kom kl. 19.16 under punkt 3. LEA kom kl. 20.45 under punkt 5B

Afbud:

Dagsorden:
JL valgt.
Retningslinjer for anlægsprojekter, som
skal vedtages på budgetmøde, tages op
under 4D.
Liturgi i kirken (max 30 min)
Dyssegårdskirkens gudstjenesteformen
Oplæg ved Lisbet Rømer til samtale på evalueres på mødet 25. september.
baggrund af deltagelse i
liturgikonference.
Rapport fra en faggruppe om
autorisation, i kort form, kan hentes på
kirkontoret
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Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
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A

Meddelelser fra økonomiudvalget
Referat af økonomiudvalgsmøde den
26. februar 2019 vedlagt
Regnskabet for 2018 (vedlagt)
Forelægges af JL og MILA til
godkendelse.

B

Aktuelle forventninger til 2019
Orientering ved JL

C

Ansøgning fra FDF om tilskud for
2019 på uændret kr. 11.000,00.
Regnskab m.v. fra FDF ligger på
DAP-en.
Forelægges af formanden til
beslutning.
Retningslinjer for afslutning af
anlægsprojekter

D

JL og mila orienterede. Årsregnskab 2018
vedtaget i versionen mærket;
Dyssegård Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
10838118, Regnskab 2018, Afleveret d.
20-03-2019 19:56
JL orienterede. ØU-møde 7.5, hvor der vil
blive afholdt formøde, hvor ønsker til
budget 20 kan fremlægges.
Tilskud til FDF vedtaget mod at FDF
arrangerer fastelavn og Sankt Hans.

JL orienterede. Dyssegårds repræsentant
på budgetmødet i provstiet kan stemme for
retningslinjerne.
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D

Meddelelser fra K&P udvalget
Referater af kirkeudvalgsmøde
26.02.2019 vedlægges. Møde den 6.
marts 2019 eftersendes.
Status på DB 8. Er nu afsluttet.
Orientering ved formanden
Færdiggørelse af våbenhus.
Forelægges af JL. Det indstilles, at der
afsættes en ramme på kr. 110.000.
Etablering af børnehjørne.
Orientering ved PB,
Det indstilles, at der afsættes en
ramme på kr. 40.000 af de likvide
midler fra tidligere år.
Ny klokkeknebel.
Orientering ved ML
Det indstilles, at der afsættes en
ramme på kr. 40.000

E

Maling af kirken udvendig.
Der har været afholdt møde med
arkitekt Per Axelsen, som er ved at
udfærdige en rådgivningsaftale.
Udkastet forventes at foreligger inden
mødet. Udkastet skal efterfølgende via
provstiet til Helsingør Stift.
Orientering ved PB.
Det indstilles, at menighedsrådet tager
til efterretning, at arkitekt Per Axelsen
er vores rådgiver i denne sag og at
udvalget kan sende udkastet til
rådgivningsaftale til stiftet, når det
foreligger.

F

Diverse murarbejder på kirken
udvendig.
For at maling kan finde sted i
indeværende år, skal der i foråret ske
reparationer af murværket.
Forelægges af ML
Det indstilles, at der indenfor
driftsmidlerne afsættes en ramme på
kr. 50.000.
Budget for 2020.
Aktuelle ønsker til budgettet.
Orientering ved PB
DG 116. Maling af udvendigt træværk.
Forelægges af ML

G

H

PB orienterede.

8. marts var der aflevering af projektet.
JL orienterede. Ramme på 110.000 kr
vedtaget, projektet skal fremlægges på
næste møde.
PB orienterede. Ramme på 20.000 kr.
vedtaget. 1.-prioritet er bænk i vinduet.

ML orienterede. Der er ikke tale om en ny
knebel, der er tale om renovering af den
eksisterende. Desuden skal klokken drejes,
så anslaget kommer på et nyt sted. Ramme
på 40.000 kr. vedtaget.
PB orienterede. Vedtaget.

ML orienterede. Vedtaget.

Opfordring om at fremkomme med ønsker
til økonomiudvalget.
Vedtaget.
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Det indstilles, at der afsættes en
ramme på kr. 60.000.
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Meddelelser fra formanden
Distriktsforeningen generalforsamling
den 18. februar 2019
Orientering ved formanden
Repræsentantskabsmøde i
Skoletjenesten den 12. marts 2019
Orientering ved formanden
Formandsmøde den 18. marts 2019
Orientering ved formanden
Sogneindsamlingen søndag den 10.
marts 2019. Resultatet for Dyssegård
var kontant kr. 17.244 og mobile pay
kr. 4.683. Det var bedre end forrige år
og det bedste i 2019 i Gentofte Provsti.
Orientering ved formanden
Meddelelser fra præsterne
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OMN orienterede.

OMN orienterede.

OMN orienterede.
OMN orienterede.

TP orienterede. Linda Rönnow vil
varetage konfirmandundervisningen i hele
næste sæson.
Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
Skærtorsdag den 18. april 2019
Orientering ved AS
Meddelelser fra B & U udvalget

A

MK fremlagde referater fra
aktivitetsudvalget fra november og januar.
LR orienterede.

Meddelelser fra PR – udvalg
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PWS orienterede.

12

Eventuelt

6

Meddelelser fra kontaktpersonen
Status på kirketjenerfunktionen,
.

A

SBN nævnte at navne på ansatte bør
skrives fuldt ud i referatet, samt at det bør
noteres på opslagstavlen hvor mange der
har været i kirken i den forløbne uge.
JL nævnte at det er vigtigt at få nye
kandidater til menighedsrådet.
LUKKET MØDE

Dyssegård, den 12. marts 2019
Otto Mønsted Nielsen
formand
Kommende møder i ugerne 21 34, 39 og 48 dvs.
Onsdag den 22. maj 2019
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Onsdag den 21. august 2019
Onsdag den 25. september 2019
Onsdag den 27. november 2019
Kl. 19.00 de 3 første gange og kl. 16.00 den 27. november 2019

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Jørgen Løkke (JL),

Peter Bjerrum (PB),

Mogens Laursen (ML),

Anni Scherling Andersen (AS),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Peter W Schmidt (PWS),

Birgit Baes Hansen (BBH),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Lene Eva Andersen (LEA),

Thue Petersen (TP),

Lisbet Rømer (LR).
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