Dyssegård Sogns Menighedsråd
Ordinært menighedrådsmøde onsdag den 18. maj 2022
blå sal i Dyssegårdskirkens Sognegård kl. 19.00

Deltagere

Med stemmeret: Otto Mønsted Nielsen (OMN), Anni Scherling (AS), Jørgen Løkke (JL),
Mogens Laursen (ML), Peter Bjerrum (PB), Steen Borup-Nielsen (SBN),
Ellen Graulund (EG), Sirpa Kilund (SK), Birgit Baes Hansen (BBH),
Tanne Terese Hagerup (TTH), Thue Petersen (TP).
Stedfortræder Niels Erik Monrad (NEM) deltager med stemmeret, da der skal
vedtages budget.
Uden Stemmeret medarbejderrepræsentant Sebastian Thunbo Pedersen (STP),
stedfortræder Ejvind Andersen og referent Michael Larsen (MILA)

Afbud:

Stine Sæter Uldal

Dagsorden:
1
2

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden

3
A

B

C

4
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Birgit Baes Hansen valgt
Diverse rettelser. Heriblandt
istandsættelse af præstebolig rykket
op som nr. 4.

Meddelelser fra formanden
Brug af sognegården til fællesmøder for præster,
kordegne, kirketjenere, organister m.fl. fra
Gentofte Provsti m.m.
Forelægges af formanden til godkendelse af, at vi
stiller kaffe, småkager o.lign. til rådighed.
Smørrebrød, sandwich alene, hvis møderne går
på skift mellem sognene og med samme servering
de andre kirker.
Anmodning fra FDF om tilskud på linje med
tidligere år, dvs. kr. 11.000,00.
Forelægges af formanden til godkendelse.
Ny præst.
Orientering om forløb med samtaler med
potentielle ansøgere ved formanden.
Dyssegårdsvej 116, istandsættelse af præstebolig
Istandsættelse af Dyssegårdsvej 116.
Orientering ved PB

Meddelelser fra K&P udvalget
1

OMN forelagde forslaget.
Forslaget godkendt.

11.000 kr. bevilget.

Formanden har pt. talt med 6
ansøgere og har yderligere 17
aftaler.
5C og 5H behandlet først.
Vi afventer projektet. Der skal
indkaldes til et ekstraordinært
menighedsrådsmøde med 2 dages
varsel, hvor der tages stilling til
projektet.
Vedtaget. Tanne Hagerup stemte
imod, øvrige for.
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Referat af møde den 3. maj 2022 vil blive
eftersendt.
Der er konstateret asbest i den gamle isolering i
Dyssebakken 8, der skal udskiftes inden
installation af fjernvarme.
Der indstilles en ramme på kr. 110.000 inkl.
moms
Forelægges af PB til godkendelse
Samme problem er evt. også gældende i
Dyssegårdsvej 116. Da der ikke skal røres ved
rørene i forbindelse med istandsættelsen var det
vores holdning alene at foretage en forsegling.
Der har den 10. maj 2022 været syn af rør i
kælderen og af cellutexplader i stue og på 1. sal.
Såfremt rørene også skal istandsættes her,
indstilles en ramme på kr. 100.000.
Evt. fjernelse af cellutexplader vil indgå i
istandsættelse projektet.
Forelægges af PB til godkendelse.
LED lys i blå sal
Udskiftning af lyskilde i de 12 kupler til
dæmpbare lyd lys.
Der indstilles en ramme på kr. 12.500,00
Forelægges af PB til godkendelse.
Lysstyring i kirkerummet. Den nuværende
computer kan ikke opdateres, hvorfor der er
problemer ved strømafbrydelser med at få den til
at virke igen.
Der indstilles en ramme på kr. 12.000,00 til
anskaffelse af nyt udstyr.
Forelægges af PB til godkendelse.
Borebiller i tårnet. Det har vist sig, at
forsikringen ikke dækker.
Der indstilles en ramme på kr. 75.000,00
Forelægges af PB til godkendelse.
Nyt gulv i hvid sal. Der indstilles en ramme på
kr. 100.000.
Forelægges af PB til godkendelse.
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Der foretages en fuldstændig
sanering af rørene i kælderen.
Ramme på 110.000 kr. godkendt.

Se under 5C
[rettelse tilføjet efter
underskrivelse: punkt 4 + 5H]

Asbestsanering indgår i
istandsættelsesprojektet.

Ramme på 12.500 kr. godkendt.

Ramme på 15.000 kr. godkendt.

Ramme på 75.000 kr. godkendt.

Thue Petersen mener renovering af
Dyssegårdsvej 116 skal prioriteres
højere. Sirpa Kilund er enig.
Steen Borup-Nielsen gør
opmærksom på at hullerne i gulvet
er umulige at rengøre. Jørgen
Løkke mener ikke at vi skal flytte
driftsmidler til anlæg. Der er sparet
op til projektet i mange år.
Tanne, Anni,Thue, Birgit, Sirpa,
Ellen stemmer for at udsætte til
næste møde.
Jørgen, Mogens, Steen, Peter, Otto
stemmer for at bevilge nu.
Punktet udsættes.

Punktet udsættes til august.
H

Istandsættelse af Dyssegårdsvej 116
Såfremt der inden mødet foreligger en
projektoverslag fra arkitekten, indstilles det til at
godkende og til fremsendelse til provstiudvalget
til godkendelse.
Alternativ indstilles, at kirkeudvalget sammen
med formanden bemyndiges til at fremsende
projektoverslaget til provstiudvalget. Inden
fremsendelsen vil forslaget blev sendt til hele
menighedsrådet til orientering.
Forelægges af PB til godkendelse.

G

Orientering om øvrige igangværende sager ved
PB
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Punktet taget under punkt 4. PB
orientererede.
Overslaget pt. lyder på 1,23
million.
Asbest omkring rørene i kælderen.
Cellutexplader på væggene.
Væggene i stueetagen er tørre og
uden skimmelsvamp.
Konklusionen er at der skal
asbestsaneres i kælderen.
Vi afventer projektforslag fra
arkitekten.

Meddelelser fra Aktivitetsudvalget
A

10 dogmekoncerter
Orientering ved STB

Sebastian har ændret på projektet
da han har fået afslag på støtte.

A

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Orientering ved STB om nyindkøbte
nusikinstrumenter

Sebastian orienterede.
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Nyt fra præsterne
Ønske fra præst og organist om at rykke motetten
fra efter første læsning til efter
trosbekendelsen/dåb.
Forelægges af TP og STB til godkendelse.
Meddelelser fra kasserer Jørgen Løkke
Der har været holdt møde i økonomiudvalget 28.
april 2022
Status efter Q1 og forventninger til resten af året
2022. Orientering JL
Kvartalsregnskab, indstilles til godkendelse.
Vedlagt
Budget for 2023.
Forelægges af JL til drøftelse og godkendelse.
Budget 2023 er vedlagt
Meddelelser fra kontaktpersonen (Lukket
møde)
Langtidssyg
Orientering ved kontaktpersonen.

Sebastian (organist) har meldt barselsorlov.
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Thue orienterede. Godkendt.

Jørgen Løkke orienterede.

Kvartalsregnskabet godkendt.

Michael Larsen og Jørgen Løkke
orienterede. Budgettet godkendt.

Kontaktperson og formand skal
gennemgå børn og
ugemedarbejderens aktiviteter med
henblik på evt. vikar.
Der antages en vikar fra 1.
september til 31. december med

mulighed for forlængelse i januarfebruar 23.
11

Eventuelt

Kommende møder
Uge 30: onsdag den 31. august 2022
Uge 34: onsdag den 28. september 2022
Uge 47: onsdag den 23. november 2022
Kl. 19.00 de 2 første gange og kl. 16.00 den 23. november
Dyssegård, den 12. maj 2022
Otto Mønsted Nielsen
Formand
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