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 8. mars 2017, kl. 20.00
Tilstede: Jan Georg Ribe (MR leder), Else B. Svendsen, Signe Brit Kåsi, Lars Ivar
Gjørv, Mats Nesmann, Øistein Vigemyr, Haakon Ekberg (gikk kl. 21.45), Kristin
Aarsland, Eivind Martinsen og Åsne-Louise Halvorsen (sekr.)
Fraværende; Line B. Mastad
Åpningsord ved Øistein Vigemyr.
SAKER:
21/17

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

22/17

Godkjenning av referat fra 22. februar 2016
Vedtak: referatet godkjennes med de tilleggskommentarer som har
fremkommet.

23/17

Orienteringssaker
1. Daglig leder orienterte om enkelte rutiner hos Fellesrådet og
menighetene i Kristiansand i forhold til regnskap og budsjett. Saken
må tas videre i senere menighetsråd.

24/17

Forslag til budsjett for 2017
Vedtak: Budsjett godkjennes. I budsjett for 2017 er det lagt inn en
økning i lønnsutgiftene, men ellers ingen store endringer fra budsjett for
2016. Vi gikk grundig igjennom alle deler av budsjettet. Viktige ting som
er planlagt av innkjøp for 2017 er oppussing og møbler til ungdomsrom
og bord til kirketorg.

25/17

Årsregnskap 2016
Det ble foretatt en grundig gjennomgang for menighetsrådet. Det som
bør kommenteres er at det for 2016 har vært en stor sykelønnsrefusjon,

i tillegg til at forbruket av strøm har vært en lavere enn forventet, hvilket
også har gitt refusjon fra Fellesrådet.
Vedtak: Regnskap med noter godkjennes under forutsetning av revisors
godkjenning.
26/17

Eventuelt

26/17 – 1

Årsmelding
Menighetsrådet godkjenner årsmelding.

26/17 – 2

Frivillighetsfest
Pr. i dag er lav påmelding. Menighetsrådet vil vurdere gjennomføringen
av frivillighetsfesten hvis det ikke påmeldes et betydelig høyere antall
innen lørdag 11. mars.

26/17 – 3

Ansettelse av prost.
Menighetsrådet har blitt forelagt mulighet til en rådgivende uttalelse om
ansettelse av ny domprost. Menighetsrådet velger å ikke uttale seg,
grunnet for kort frist for å behandle saken på og pga mangelfulle
opplysninger til å foreta en tilfredsstillende behandling av saken.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

