Dyssegård Sogns Menighedsråd
Offentligt menighedrådsmøde onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00
Mødet er med efterfølgende spisning.
Deltagere:
Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Ellen Graulund (EG), Sirpa Kilund (SK), Tanne Terese Hagerup (TTH), Stine Sæther
Stine Sæther Uldal (SU), Thue Petersen (TP), Lisbet Rømer (LR)
Steen Borup-Nielsen (SBN) deltog fra kl. 20.08 fra punkt 6C
Uden stemmeret:
Suppleant Niels Erik Monrad (NEM), referent Michael Larsen (MILA),
Afbud: medarbejderrepræsentant Helle Marstrand (ferie), Birgit Baes Hansen (BBH), Peter
Bjerrum (PB),
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Dagsorden

Beslutning/kommentar

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
Der holdes møde den 9. september 2021
Gentoftenatten
Kirkens instrumenter – en rundvisning med
musik af Buxtehude
Orientering ved formanden
Øvrige aktiviteter
Orientering ved formanden
Formandsmøde i Gentofte Provsti.
Mødet blev afholdt den 16. august 2021.
Orientering ved formanden
Meddelelser fra økonomiudvalget
Der har ikke været afholdt møde.
Status efter Q 2 og forventninger til resten
af året 2021. Orientering JL
Halvårsregnskab indstilles til godkendelse.
Budget for 2022 Foreløbigt budget blev
vedtaget på menighedsrådsmødet den 2.
juni 2021. Der har den 18. august 2020
været afholdt budgetsamråd. Orientering
om forslag til endelige driftsrammer,
anlægsbevillinger og
udskrivningsprocenten.
Orientering ved JL.
Regnskabsinstruks for Dyssegårdskirken
og vedtægt for valgt kasserer (vedlagt
indkaldelsen)
Forelægges af JL til godkendelse af
regnskabsinstruksen.

SK valgt.
Dagsorden godkendt.
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OMN orienterede. Gentoftenatten er 24.
september.

OMN orienterede.
OMN orienterede.

JL orienterede. Kvartalsregnskabet
godkendt.
JL orienterede.
Afslag på ansøgning om anlægsmidler til
indkørsel og carport til præsteboligen
Dyssebakken 8.
Bevilget 500.000 kr. til renovering af
præsteboligen Dyssegårdsvej 116.

Mila orienterede. Enkelte skrivefejl rettes.
Beløbsgrænser er pr. enkeltsag.
Lægges til underskrift på kontoret og skal
underskrives inden udgangen af
september.

Vedtaget.
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Meddelelser fra K&P udvalget
Der har været holdt møde den 17. august
2020. Referat vil blive eftersendt.
Status på projektet udendørs maling af
kirken. Orientering ved PB
Maling af sognegården. Der er hjemtaget 2
tilbud. Kirkeudvalget er indstillet på at
malet de 3 sale i 2021.
Der indstilles en ramme på kr. 75.000.
Forelægges af PB til godkendelse.
Ovenlysvinduerne i gangen mellem blå og
hvid sal trænger til udskiftning.
Der indstilles en ramme på kr. 70.000
Forelægges af PB til godkendelse.
Klokkeringning
Forslag fra det nedsatte udvalg vedlægges.
Forelægges af formanden til godkendelse.

Øvrige løbende sager (herunder afslutning
af børnehjørnet og status på anskaffelsen af
nye borde)
Orientering ved PB
Meddelelser fra kontaktpersonen
Medarbejdermøde torsdag den 14. oktober
2021 Orientering ved TTH
Gentofte Provsti Regnskabskontor er
udvidet med regnskabet for Gentofte
Menighedsråd.
I den forbindelse udvides kordegnens timer
for GPR fra 13 timer pr. uge til 17,5 time
pr. uge med deraf følgende yderligere
refusion til Dyssegård på 17,5/37-del af
kordegnens løn.
Indstilles til godkendelse
Kordegnens grundløn indstilles samtidig
forhøjet incl. pensionsbidrag på 18%
Til grundlønnen kommer en
pristalsregulering på 11% p.a.
Forhøjelsen sker med virkning fra 1. juli
2021.
Indstilles til godkendelse.
Kordegnen har pr. 30. juni 2021 modtaget
en engangsydelse på kr. 10.000,00 (uden
pension), som vil blive dækket af GPR.
Indstillet taget til efterretning.
Meddelelser fra formanden
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ML orienterede.
ML orienterede.
Ramme på 75.000 kr. vedtaget.

ML orienterede.
Ramme på 70.000 kr. vedtaget.

OMN og TP orienterede.
Vigtigste ændring er at ringning reduceres
til 3 minutter.
OMN, SU, LR, EG, AS, TP, SK, SBN,
ML, JL stemte ja.
TTH stemte nej.
Forslaget fremsendes til provst og biskop.
JL orienterede.

TTH orienterede.
Lukket punkt.
Godkendt

Lukket punkt.
Godkendt
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Provstiudvalg og Stiftsråd.
Orientering om orienteringsmødet den 18.
august 2021.
Der blev på mødet aftalt en liste til det nye
provstiudvalg. Steen Borup-Nielsen er med
fra os. De øvrige læge er Jens Bache
(Jægersborg), Caroline Sofie Balschmidt,
nyvalg (Skovshoved), Annelise Brems
(Ordrup), Christian Lund (Gentofte),
William Plaskett, nyvalg (Helleruplund),
Per Rinch-Henriksen (Maglegård) og Eigil
Rindorf (Vangede). Præsterne har valgt
Christine Damgård Jensen (Hellerup).
Det er muligt indtil den 13. september
2021 kl. 16.00 at indlevere en alternativ
liste. Hvis der kommer en alternativ liste,
skal vi have et ekstraordinært
menighedsrådsmøde. Forslag den 7.
oktober 2021 kl. 17.45 inden foredrag
samme aften kl. 18.30.
Til stiftsrådet blev opstillet Jens Bache.
Orientering ved formanden
Reglerne for databeskyttelse.
Vejledningen fra menighedsrådsforeningen
var vedlagt dagsordenen til
menighedsrådsmødet den 2. juni 2021.
SBN blev anmodet om at tage sp. op på
næste møde i provstiudvalget.
Provstisekretæren blev bedt om at
undersøge, om der ville blive udfærdiget
en kortere version af LM. Det vil der ikke
blive, men af følgebrev fra kirkeministeriet
af fremgår, at det er frivilligt for
menighedsrådene at tilslutte sig kodeksen.
Forelægges af formanden til vedtagelse af,
at vi p.t. ikke tilslutter os kodeksen.
Landemode lørdag den 2. oktober 2021
Indbydelse vedlægges.
De der ønsker at deltage, bedes meddele
det til formanden senest den 10. september
2021
Menighedsrådet betaler gebyret på kr.
425,00 pr. deltager.
Forelægges af formanden til orientering.
Diakoni-stiftsdag i Helsingør stift den
30. oktober 2021 (tidligere fremsendt,
men vedlægges).
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OMN orienterede.

OMN orienterede.
Udskydes til næste møde.

OMN orienterede.

OMN orienterede.

Forelægges af formanden til orientering og
til registrering af dem, der ønsker at
deltage.
E
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Folkekirkens Nødhjælp bliver 100 år i
2022.
Indsamling den 2. søndag i marts 2022.
Forelægges af formanden til orientering.
Meddelelser fra præsterne

OMN orienterede.

TP orienterede om PR-udvalget.
FDF har 25 års jubilæum 22.-24. april
næste år.
Stiftssamtaler fortsættes med 2
arrangementer i kirken.
LR orienterede om kursus med retoriker
for kirkeansatte.
Stiftskonvent 1.-3. september for præster.

Eventuelt
Dyssegård, den 18. august 2021
Otto Mønsted Nielsen
formand

Kommende møder i ugerne 39 og 47 dvs.
Onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00
Onsdag den 24. november 2021 kl. 16.00

Otto Mønsted Nielsen (OMN),

Anni Scherling (AS),

Mogens Laursen (ML),

Steen Borup-Nielsen (SBN),

Ellen Graulund (EG),

Stine Sæther Uldal (SU),

Sirpa Kilund (SK),

Jørgen Løkke (JL),

Tanne Terese Hagerup (TTH),

Thue Petersen (TP),
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Lisbet Rømer (LR)

