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 (MR), onsdag 7. september 2016
1. varamann møter fast.
2. og 3. varamann møter etter nærmere innkalling.
Tilstede:
Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland, Signe-Brit Kåsi, Mats Nesmann, Eyvor
Skogesal Digranes, Else Breilid Svendsen, Line Mastad (kom kl. 19.15), Haakon
Ekberg (kom kl. 19.45), Rolf Otto Haugevik, Eivind Martinsen og Åsne-Louise
Halvorsen (sekretær).
Fraværende: Elin Wikstøl Andersen (sykmelding). Se sak 54/16.
Jan Georg Ribe innledet med et ord fra Bibelen.
SAKER:
45/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
46/16

Konstituering. Valg av ny leder og nestleder for Menighetsrådet.
Vedtak: Jan Georg Ribe ble valgt til menighetsrådsleder frem til og med
utgang av 2017. Kristin Aarsland ble valgt til nestleder.

47/16

Gjennomgang og godkjenning av referat fra MR den 31.05.16
Vedtak: referat fra 31.05.16 godkjennes etter presisering av vedtak i
pkt. 44/16.

48/16

Orienteringssaker
1. Stoler på kirketorget. Det regnes 3 uker på leveransen.
2. Økonomi ved daglig leder. Det gis mer utfyllende informasjon
under neste møte. Fokus på givertjenesten.
3. Nytt tilbud ved behov for samtale/diakoniutvalget
4. Bispevisitas. 23. november er det måltid med biskopen, kl. 16.30
for stab og menighetsråd.
5. Konrad Øhrn slutter som dirigent i SVOK.
6. Samme situasjon gjelder for Søm kirkekor (permisjon). Søm
kirkekor lager frem til jul et prosjektkor med Hånes og Tveit.
7. Begge korene trenger ny dirigent. Søm kirkekor for en periode.
8. Søm kirke skal heretter ikke brukes til valglokale.
9. TV aksjonen 2016.

49/16

Tilsetting av ny ungdomsarbeider.
Presentasjon av søkere og innstilling fra intervjurunden ble orientert om
i møtet.
Vedtak: Randesund menighetsråd slutter seg til innstillingen av Asborg
Konnestad og Kjell Tore Myhre som nye ungdomsarbeidere i
menigheten, i tråd med intervjugruppens anbefaling.

50/16

Hva gjøres med de gamle stolene som nå byttes ut? Forespørsel
fra Line Mastad til å bruke dem til oppussing og inntekt til
menigheten.
Vedtak: Vi går inn for dette gode initiativet. Stolene overtas for
oppussing, men vi må finne en løsning for de resterende som ikke
brukes.

51/16

Overgang til ny betalingsløsning - mCASH.
Vedtak: Vi går inn for ny betalingsløsning.

52/16

Kirkeringene ønsker konkrete saker å samle inn penger til.
Vedtak: Det lages en komite som kan jobbe med dette. I første omgang
tenker menighetsrådet på nye møbler til ungdomsrommet.
Menighetsrådets representant er Kristin Aarsland. Saker som ble nevnt
som forslag å jobbe videre med; nye bord til kirketorget, nytt piano på
kirkestua, ny ovn på ungdomskjøkkenet og nye møbler til kirkestua, i
tillegg til nye møbler på ungdomsrommet.

53/16

Diakoniplan må godkjennes
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner diakoniplanen og er meget tilfreds
med diakoniutvalgets arbeid.

54/16

Permisjonssøknad fra Elin Wikstøl Andersen av helsemessige
grunner. Det foreligger sykmelding.
Vedtak: søknad innvilges, etter § 7 i Kirkeloven og hun fritas for plikter
inntil videre.

55/16

Eventuelt

55/16 – 1

Menighetsfesten utsettes inntil videre. Ny komite bestemmes
neste møte.

55/16 – 2

Referat fra misjonsutvalget og diakoniutvalget tas til etterretning.

55/16 – 3

Randesund menighets representant til styringsgruppe i Kirkens
internasjonale fellesskap ble Tone Omdal Egeland.

55/16 – 4

Julemessas behov for en litt større gevinst.
Vedtak: Randesund menighet kjøper inn en IPad til dette formålet.

55/16 – 5

TV aksjonen og ressursbruk.
Vedtak: Kirketjener og daglig leder fortsetter den praktiske koordinering
av TV aksjonen, men oppfordres til ikke å prioritere møter på kveldstid i
denne forbindelse. Menighetsrådet oppfordres til å være proaktive i
forhold til å skaffe frivillige bøssebærere.

55/16 – 6

De neste menighetsrådsmøtene i høst er: 12.10., 02.11. og 14.12.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

