Dyssegård Sogns Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00

Deltager
e:

Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling Andersen (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Ellen Graulund (EG), Sirpa Kilund (SK), Tanne Terese Hagerup (TTH),
Stine Sæter Uldal (SSU), Thue Petersen (TP),
Lisbet Rømer (LR), stedfortræder Niels Erik Monrad (NEM) og Ejvind Andersen
(EA) deltager med stemmeret.
Tillige
Uden stemmeret medarbejderrepræsentant Helle Marstrand (HM)
indbudt: og referent Michael Larsen (MILA),
Suppleanter: Niels Erik Monrad (NEM),
Tove Sandborg Olsen (TSO), Ejvind Andersen (EA)
Afbud:
Lene Eva Andersen (LEA), BBH, TTH

Dagsorden:
Mødet blev afholdt digitalt. Tilstede i sognegården; OMN, JL ML, PB, EA og referent mila.
Deltagere digitalt; AS, SBL, EG, SK, SSU, TP, LR
Ikke til stede; TTH
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Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
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Meddelelser fra formanden
Trods Corona gennemføres dette møde
fysik, men med den nødvendige afstand
og uden spisning.
Sogneindsamlingen den 14. marts 2021
gennemført digitalt.
Orientering ved formanden
Økonomiudvalg
Økonomiudvalgets sammensætning:
Består hidtil af kasserer (formand for
udvalget), formand, næstformand,
kirkeværge, formanden for kirke- og
præstegårdsudvalget og kordegnen.
Indstilles uændret til beslutning
Aktivitetsudvalg
Valg af udvalg.
Der foreslås valgt 4 læge medlemmer af
menighedsrådet.
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TP er mødeleder
Da mødet indeholder vedtagelse af
årsregnskabet, skal stedfortædere deltage med
stemmeret i stedet for fraværende
medlemmer.
Gennemføres delvist digitalt

JL nævnte at der var mulighed for flere. TP
mente at ansatte ikke bør være medlem af
ØKU. Det nuværende ØKU fastholdes.

EG, BBH, LR, TP
SR, Sebastian, SSU
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Udvalget har Sebastian som formand.
Endvidere er de 2 præster og den
heltidsansatte kirketjener medlem af
udvalget.
Forelægges af formanden,
Børne- & ungeudvalg
Valg af udvalg.
Udvalget består af præsterne, børne- og
ungemedarbejderen og af 2 læge
medlemmer af menighedsrådet.
Der foreslås valgt 2 læge medlemmer.
Forelægges af formanden,
PR – udvalg
Valg af udvalg.
Udvalget består af Thue, Allan og 2 læge
medlemmer af menighedsrådet.
Der foreslås valgt 2 læge medlemmer.
Forelægges af formanden.
Erik og Magda Sterregaards
Mindefond
Ændring af vedtægterne for fonden
gennemført.
Forelægges af Thue
Valg af medlem til bestyrelsen for
fonden.
Forelægges af formanden
Kirkens økonomi
Forelæggelse af regnskab for 2020
Regnskabet med kasserens følgebrev
fremsendes sammen med indkaldelsen.
Forelægges af kasseren til godkendelse.
Afleveres i økonomiportalen
efterfølgende af mila.
Information om Mur og skræntprojektet
og godkendelse af projektets endelig
regnskab.
Forelægges af kasseren til godkendelse
Ansøgning fra FDF om tilskud for 2021
på uændret kr. 11.000,00. Regnskab m.v.
fra FDF ligger på DAP-en.
Forelægges af formanden til beslutning
Meddelelser fra K&P udvalget
Der har ikke været afholdt møde.
Der har været betydelige problemer med
det nye kirkeklokkeringesystem
Forelægges af kirkeværgen til
orientering.
Orienteringen indstilles til godkendelse.
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LR orienterede. B&U ønsker at blive en del
af aktivitetsudvalget.
B&U sammenlægges med AKU. Kan evt.
tages op igen.

BBH, SK valgt

TP valgt fra kirken.

Årsregnskab 2020 godkendt af alle i version
17-3-2021 12:56.

Slutregnskab fremsendes til PU.

OMN orienterede. Tilskud vedtaget mod at
FDF arrangerer fastelavn og Sankt Hans.

ML orienterede. TP spurgte hvad der skal
gøres såfremt klokkerne ikke fungerer efter
hensigten. Der sendes brev til klokkefirmaet
fra formanden. Brevet læst op.

Øvrige aktuelle sager
Orientering ved Peter Bjerrum
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PB orienterede. Kontrakten med
Hededanmark er blevet udvidet. Aftalen
ligger på DAP. Aftale om tagrenderensning
er indgået for kirke, sognegård og
præsteboliger. Skotrende over sognegård er
repareret. Vandskade under er besigtiget.
Ingen varige skader. 1-års gennemgang af
maling af kirken. Udbedring af malingen mod
syd.
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Aktivitetsudvalg.
Referat af møde den 16. marts 2021 vil
blive eftersendt.
Kommissorium vedlægges.
Det indstilles at anmode udvalget at
fremkomme med forslag til eventuelle
ændringer af kommissoriet.
Forelægges af formanden til beslutning
Udlån til Aurehøj Classic kor.
Koret har ønsket at låne kirkens lokaler
til at øve sig hver anden mandag aften.
I efterårssemesteret 2021 dog kun 1 gang
om måneden således: 30. august, 27.
september, 25. oktober og 29. november.
Tilladelsen indstilles til godkendelse.
10 Dogmekoncerter i 2022 og 2023.
Organisten er fremkommet med forslag
om 10 dogmekoncerter i 2022 og 2023.
Udkast til dogmer og koncerter
vedlægges.
Det indstilles, at det manglende forbrug
af midler til koncerter i 2020 på tkr. 53,
som indgår i frie midler, kan anvendes til
nævnte koncerter sammen med årenes
midler til koncerter.
Børne- & ungeudvalg
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PR – udvalg
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Distriksforening Helsingør Sydøst
Generalforsamling i distriktsforeningen
tirsdag den 4. maj 2021. På
generalforsamlingen skal være valg af
delegerede til landsforeningens
delegeretmøde og opstilling af
kandidater til Landsforeningens
bestyrelse.
Orientering ved formanden og valg af
kandidat som delegeret til

Udvalget skal udarbejde et revideret
kommisorium.

OMN orienterede. Godkendt.
JL bad om at se en kopi af kontrakten om
udlån.

TP orienterede. JL orienterede om de
økonomiske forhold. Ønsket tages med i
budgettet for 22 og 23. Desuden er der frie
midler der kan bruges til formålet.

Intet nyt.
Intet nyt.

OMN orienterede. Menighedsrådet opstiller
OMN til bestyrelsen i distriktsforeningen.
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landsforeningens årsmøde og indstilling
om Gentofte Provsti medlem af
distriktsbestyrelsen, som formanden har
været de seneste 6 år.
Skoletjenesten i Gentofte Kommune.
Skoletjenesten ledes af et
repræsentantskab bestående af et
lægmedlem, udpeget af hvert af de
deltagende menighedsråd og en præst fra
hvert af de deltagende pastorater. For
hver repræsentant udpeges en
stedfortræder, der ved repræsentantens
forfald træder i dennes sted.
Repræsentanter og stedfortrædere vælges
i forbindelse med menighedsrådenes
konstituerende møder efter nyvalg i
forbindelse med menighedsrådsvalg. I
den forløbne periode har formanden
været medlem og næstformanden
stedfortræder. Lisbet har deltaget som
præst. Skoletjenesten har haft
repræsentantskabsmøde den 11. marts
2021 digitalt. Her deltog formanden og
Lisbet
Forelægges af formanden til godkendelse
af, at han er lægt medlem og valg af
stedfortræder
Gentofte Provstis Regnskabsfunktion
Regnskabsfunktionen ledes af en
bestyrelse, hvortil hvert stiftende
henholdsvis tilsluttet menighedsråd
vælger et medlem. Valgperioden følger
menighedsrådets valgperiode. I den
forløbne periode har Jørgen Løkke været
medlem af bestyrelsen
Forelægges af formanden med forslag
om genvalg.
.
Meddelelser fra kontaktpersonen

18

Meddelelser fra præsterne
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Møder i 2. halvår 2021
Forslag:
Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00
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LR orienterede. Muligvis pilotprojekter fra
maj måned.Hvis ikke det kan gennemføres
bliver det rykket til næste år.
OMN valgt til repræsentantskabet. JL er
stedfortræder.

JL valgt

Ny korsanger (sopran) ansat, Cecilie Bech
Corcoran.
Intet nyt fra LR.
TP orienterede om konfirmationerne som er
udskudt til august.

Datoer og tidspunkter vedtaget.
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Onsdag den 29. september 2021 kl.
19.00
Onsdag den 24. november 2021 kl. 16.00
Næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00

17. marts 2021

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Jørgen Løkke (JL),

Anni Scherling Andersen (AS),

Mogens Laursen (ML),

Peter Bjerrum (PB),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Ellen Graulund (EG),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Stine Sæter Uldal (SSU), Thue Petersen (TP),

Lisbet Rømer (LR),

Niels Erik Monrad (NEM)

5

Sirpa Kilund (SK),

Ejvind Andersen (EA)

