DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf 38 19 68 80
E-mail: Randesund.Menighet@
Kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 5. DESEMBER 2013
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Kirsten
Leidal, Kjetil T. Lervik, Vegard Hansson, Gisle A. Johnson, Wenche Stallemo og
Eivind Martinsen.
Forfall: Randi K. Skaar
Margrete åpnet med en adventsfortelling av Karsten Isachsen.

Giverkomiteen var invitert til møtet for å presentere arbeidet sitt. Komiteen var
representert ved Lars Ivar Gjørv og Arnfinn Larsen.
 Givertjenesten begynte tidlig på 80-tallet. Ny giverkomite opprettet vinter 2013.
 Det er laget giverrapport hver 2.mnd. siden oppstart av ny giverkomite.
 Det har vært økning i inntekt til givertjenesten på ca 14%.
 Det har vært en liten økning i antall faste givere.
 Budsjett for 2013 er kr 831.000. Pr. 30.11.13 er det kommet inn kr 569.000.
 Det sendes en mail til etablerte givere og en annen til potensielle givere.
 Grafene som sendes ut inneholder inntektene, men utelater budsjett. Det kan
virke negativt å ha et mål som vi ikke langt unna. Ved økning i antall givere
skal også dette tas med i graf.
 Det er viktig med enkeltgaver for menigheten.
 Giverkomiteen ønsker nye navn/e-post adresser som kan utfordres til
givertjenesten.
 Givertjenesten bør tas inn i forkynnelsen.
I forbindelse med diskusjon om bruk av blindkopi ved utsendelse av rapporter,
gjorde menighetsrådet følgende vedtak:
Vedtak:
Rapport sendes fra regnskapsfører til annen person (giverkomite/daglig leder)
som ikke har tilgang til personopplysninger/beløp og lignende for kvalitetssikring.
Rapporten sendes deretter ut/videre til givere som blindkopi.
Innkalling og saksliste godkjent.

ORIENTERINGSSAKER:
1.

Menighetsmøtet 24. november 2013 vedtok å ta i bruk ny salmebok fra
1.søndag i advent 2013. Via kollekt og salg av salmebøker har vi allerede fått
inn kr 15.000,- iflg.sak 55/13 av 14.11.13 som var satt som min.beløp. Det vil
fortsatt være mulig å kjøpe salmebøker for de som ønsker det.

2.

Julemessa 2013 fikk inn ca kr 183.000. I tillegg er det solgt varer på kirkekaffen
og onsdagsmøte for ca kr 9000. Kirkeringene har gjort en fantastisk innsats i år
igjen med å skaffe gevinster og organisere messa. Julemessa er den største
enkeltinntekten menigheten har i løpet av et år og er helt nødvending for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå. Det bør være noen store lokkegevinster på
loddbøkene, for eksempel Ipad, TV og lignende på neste julemesse.
Vedtak:
Menighetsrådet vil overføre kr 150.000,- av overskuddet til givertjenesten.

REFERATSAKER:
1. Ref. fra diakoniutvalg 7. november 2013.
SAKER:
59/13

Referat fra menighetsrådsmøtet 14.11.13 godkjent.

60/13

Offersøknader
Det bør være god informasjon om dagens offer i kunngjøringene.
Misjonsutvalget har kunngjøringene som kanal for informasjon om offer
til misjonsprosjektet.
Vedtak:
Menighetsrådet har valgt ut 20 eksterne søkere i tillegg til de vi gir fast
hvert år. Menigheten får ca ½ av antall søndager til offer.
Misjonsprosjektet får 8 ofringer i løpet av 2014.

61/13

Budsjettforslag 2014
Det er utarbeidet et foreløpig forslag til budsjett for 2014 på bakgrunn av
regnskapet pr 30.11.13. Kr 50.000,- må tas med som garanti for 150-års
jubileum Randesund kirke. Budsjettet justeres når regnskapstall for
2013 foreligger. Budsjettet planlegges vedtatt 20. februar 2014.

62/13

Møtedatoer 1. halvår 2014:
Vedtak:
30. januar sammen med stab, 20. februar, 16. mars – årsmøte,
20. mars og 8. mai

63/14

Jubileumskomite Søm kirke
Det må velges leder for komite.
Denne saken ble det ikke tid til å behandle.

64/13

Eventuelt
Ingen saker innmeldt.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

