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, onsdag 23. august 2017, kl. 19.30
Tilstede: Jan Georg Ribe, Line Mastad, Else Breilid Svendsen, Mats Nesmann (kl.
20.00), Kristin Aarsland, Lars Ivar Gjørv, Øistein Vigemyr, Signe Brit Kåsi, Eivind
Martinsen og Åsne-Louise Halvorsen (sekr.)
Fraværende: Eyvor Skogesal Digranes og Haakon Ekberg
Åpningsord ved Eivind Martinsen.
SAKER:
53/17

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

54/17

Godkjenning av referat fra menighetsråd, 31. mai 2017
Vedtak: Referatet godkjennes.

55/17

Orientering:
Økonomisk status pr. august 2017.
Tøff tur til London. Se sak 61/17 - 2
Konf Action
Enter tur til Danmark
Sommeravvikling i kirken: Gudstjenester, veikirke, kunstutstilling

56/17

Prosjekt ungdomsrommet
Høsten 2016 (sak 52/16) ble det fremmet et ønske fra kirkeringene om
å ha konkrete prosjekt å jobbe mot. Det ble nedsatt en komite med
Kristin Aarsland som menighetsrådets representant. Saker som ble
foreslått å jobbe videre med var blant annet nye bord til kirketorget, nytt
piano på kirkestua, ny ovn på ungdomskjøkkenet og nye møbler til
kirkestua, i tillegg til nye møbler på ungdomsrommet. Menighetsrådet
ønsket i første omgang å prioritere møbler til ungdomsrommet.
Komiteen jobbet frem flere tilbud på dette fra aktuelle leverandører og
landet i juni 2017 på NorEngros som beste tilbud, både prismessig og i
forhold til hva som var ønskelig av kvalitet og stil. Disse pengene var
ikke opprinnelig med i budsjettet for 2017, men menighetsrådet ønsket
å ta fra menighetens disposisjonsfond til dette formålet.

Vedtak 1: Menighetsrådet garanterer for budsjettrammen på kr. 123
000,- Enter oppfordres til å skaffe kr. 25 000,- gjennom diverse
dugnader. Det vises til vedlegg i saken. Utgiftene dekkes av
disposisjonsfondet.
Vedtak 2: En lydmikser til ca. kr. 23 000,- kjøpes inn og dekkes av
Fond ungdomsarbeid sang/musikk.
57/17

Årsregnskap for 2016 må godkjennes, grunnet endring
Det har blitt betalt ut for mye til Kirkens nødhjelp i 2016 og dette
medførte en tilbakebetaling på i overkant av kr. 54 000,- hvilket ga et
større overskudd i 2016 enn tidligere. Overskuddet for 2016 er på kr.
60 361,-.
Vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes med de endringer som er
gjort av regnskapstjenesten i kommunen v/Torill Irene Drivdal.

58/17

Veien videre mht. strategi
Kristin Aarsland innledet og viste til oppsummering etter
strategisamling, 31.05.17.
Det ble besluttet at to fra menighetsrådet (Else B. Svendsen og Mats
Nesmann) og to fra staben (Eivind Martinsen og June B. Myhrstad) fikk
i oppgave å fremme forslag om to satsingsområder for menigheten.
Satsingsområdene bør baseres på det som har kommet frem i
frivilligsamling 26. januar 2016 og i strategisamling for menighetsråd og
stab 31. mai 2017.

59/17

Delegasjonsreglement for Randesund menighetsråd
Lov om Den norske kirke § 8 gir menighetsrådet adgang til å delegere
myndighet på saklig begrensede områder. Delegasjonsreglement
gjelder delegasjon av myndighet til daglig leder og arbeidsutvalg.
Delegasjon av myndighet til andre utvalg fremgår av utvalgenes
mandater. Forslaget som var vedlagt i saken er identisk med det
utkastet som ble sendt fra Fellesrådet i 2002/2003. Under drøftelsen ble
det pekt på svakheter ved disse dokumentene.
Vedtak: Kristin Aarsland lager et nytt utkast til reglement innenfor
rammen av kirkeloven. Utkastet til reglementet sendes til kirkesjefen og
menighetsrådet for kommentarer.

60/17

Forespørsel om leie av Randesund kirke fra Frikstad Bedehus
Frikstad Bedehus har tatt kontakt med Randesund menighet med
ønske om å leie Randesund kirke for en bestemt periode, høsten 2017.
Grunnen er at Bedehuset nå bygges ut. Siden forespørselen ikke er et
enkeltstående arrangement, men gjelder for lengre periode, anses
saken av prinsipiell karakter og behandles derfor i menighetsrådet.

Vedtak: Menighetsrådet gir Frikstad Bedehus, Randesund indremisjon
tilbud om å leie Randesund kirke, høsten 2017. Bedehuset må sørge
for nødvendig brannvern og vaktmestertjeneste, blant annet renhold.
Frikstad bedehus må i sin informasjon utad være tydelige på hvem som
arrangerer møtene de aktuelle søndagene. Daglig leder i Randesund
menighet lager utleieskriv med retningslinjer/pris.
61/17

Eventuelt

61/17 – 1

Samarbeid mellom Randesund Hageby og Randesund menighet
Randesund hageby har tatt kontakt med Randesund menighet for å
samarbeide om faste julekonserter i Søm kirke i årene som kommer,
som et tilbud til sine boligkjøpere (via konseptet «Randesund hageby
kultur»).
Saken utsettes til neste menighetsrådsmøte. Lars Ivar Gjørv anmodes
om å lage en saksfremstilling.

61/17 – 2

Merkostnad i forbindelse med hjemreise fra London for Tøff
En misforståelse om avreisested har ført til merkostnader på kr.
81 000,- på grunn av kjøp av nye billetter.
Menighetsrådet finner det beklagelig at det har kommet en så stor
ekstrakostnad fra Tøff-turen og mulige alternativer for inndekning av
deler av beløpet ble drøftet.
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner, mot én stemme, at
ekstrakostnaden i sin helhet dekkes av Randesund menighet.

Jan Georg Ribe
leder

Åsne-Louise Halvorsen
daglig leder

