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Innkalling til menighetsrådsmøte (MR), onsdag 12. oktober 2016 
1. og 2. varamann møter fast.  
3. varamann møter som fast observatør.  
 
Åpningsord ved Eivind Martinsen 
SAKER: 
56/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
57/16  Orienteringssaker 

1. Økonomioversikt v/ daglig leder 
2. Bispevisitasen, orientering v/ soknepresten. Visitasmelding deles ut i 

møtet. 
3. Orientering om årets konfirmantarbeid. 
4. Innsetting av de nye ungdomsarbeiderne. 
5. Orientering om bibelen som ble vist i Randesund kirke på 

høsttakkefesten 2. oktober. 

 
58/16 Medarbeiderfesten.  

Den planlagte festen i høst ble avlyst, drøfting av muligheter for ny fest.  
 
Forslag til vedtak: Det nedsettes ny komite som skal lage fest april-mai 
2017. 

 
59/16 Husleietakster.  

Takstene er ikke justert på flere år. Se vedlegg med nåværende takster 
og forslag til nye. Dette medfører maksimal øking på kr. 200,- for de 
største rommene.  
 
Forslag til vedtak: Takstene økes etter vedlagte forslag.  

 
60/16 Innkjøp av møbler og utstyr.  

Det er behov for nye bord i på kirketorget, nye sittemøbler og komfyr i 
kjellerstuen. Det må også utredes om kirkestua kan få bedre 
møbelløsning, ev. nytt piano. På siste møte ble Kristin Hagen Aarsland 
oppnevnt som komiteleder. 
 
Forslag til vedtak: Bjørg Sløgedal, Eirin Zachariassen og fra 
kirkeringene Sigrid F. Johnsen blir med i komiteen. Den nye 



ungdomslederen Asborg Konnestad og et par av Enter-ungdommene 
tas med når møbler til kjelleren skal bestemmes. 

 
61/16 Vegetasjon rundt kirken 

En gruppe under ledelse av Roald Korsvik har holdt busker og trær 
under kontroll i helt fra kirken ble bygd. Det er nå spørsmål om å felle 
flere trær og rydde mindre områder som er grodd til.  
 
Forslag til vedtak: Roald Korsvik og hans gruppe gis fullmakt til selv å 
vurdere hva som trengs å gjøres. 
 
 

62/16  Strategiplan 
Det er fra tidligere menighetsråd utarbeidet strategiplan for menigheten. 
Menighetsrådet har som oppgave å ha et overordnet syn på strategi. 
Tidligere plan vil bli distribuert. Menighetsrådet må her komme fram til 
hvordan vi skal tenke strategi framover ,og vil nå starte samtalen om 
dette. Det lages ikke noe forslag til vedtak  

 
 
63/16 Eventuelt 
 
63/16-1 Møtetidspunkt for menighetsråd.  
 Eventuelt utsette til kl. 20.00? 
 
63/16-2 Behov for Wifi i kirken vår.  
 Pris fra Telenor; kr. 1690,- pr. måned + mva.  
 
64/16-3 Hvem betaler for å leie i kirken vår, spesielt med tanke på kirkens 

egne medlemmer. 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder      Daglig leder 


