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 18.april 2018, kl. 19.30
Tilstede: Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland, Eivind Martinsen(sogneprest),
Signe Brit Kåsi, Mats Nesmann, Line B. Mastad, Haakon Ekberg, Elin W. Andersen,
Else Breilid Svendsen, Øystein Vigemyr, Lars Ivar Gjørv.
Åpningsord ved Øistein Vigemyr

SAKER:
27/18

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

28/18

Godkjenning av referat fra 21.mars 2018
Vedtak: Referatet bør omskrives på flere punkt, og nytt referat vil bli
utsendt til godkjenning.

29/18

Godkjenning av referat fra årsmøtet 18.mars 2018
Vedtak: Referatet bør omskrives på flere punkt, og nytt referat vil bli
utsendt til godkjenning.

30/18

Saker til orientering
Jan Georg orienterte om følgende:
- Annonse er lagt ut vedr. sokneprest i Randesund menighet.
Søknadsfrist er 22.4
- Givertjenesten. Litt usikkerhet etter tre måneder, må følges nøye etter
hvert.
- Det er kommet kasse rundt ny varmepumpe på baksiden av Søm
kirke, estetisk godt tilpasset resten av veggen.
- Gudstjenesteutvalget har avgitt grundig høringsuttalelse vedr.
kirkerådets forslag om endring av liturgi.
- Det er lagt ut annonse vedr. ny ungdomsarbeider, søknadsfrist 4.5.
- Kirkemøtet har vedtatt nærmest uendret valgordning til
menighetsrådsvalget.
- Kirkemøtet har også foreslått samme økonomiske ordning som nå for
kirken i sitt innspill til ny kirkelov.

31/18

Kirkeringene, status nå og videre planer.
Leder i kirkeringene, Åshild Wergeland deltok i møtet under denne
saken og orienterte om dagens situasjon. Det er mange aktive
medlemmer, og det var et meget godt resultat på siste julemesse.
Kirkeringene har det praktiske ansvaret for julemessen. De minner om
at messen er menighetens eget arrangement, og oppfordrer til at dette
får prege både menighetsråd og stab, så de kan kjenne at vi alle er
sammen om innsatsen.
Det er forslag om å ha et mere langsiktig mål hvor man kunne sette av
litt penger over flere år. Et forslag er å samle inn til kirketekstiler, det er
behov for messehagler.
Vedtak: Behovet for kirketekstiler skal utredes videre. Det skal også
undersøkes om det er aktuelt å opprette et fond for tiltaket.

32/18

Godkjenning av årsregnskapet for 2017.
Forslag til årsregnskap var sendt fra Torill Irene Drivdal, rådgiver i
Regnskapstjenesten i Kristiansand kommune. Det var ingen innsigelser
til regnskapet.
Menighetsrådet opplever uklarhet vedrørende tidsfrister for regnskapet.
Det vil også være behov for å drøfte alle våre fondsavsetninger, og
hvordan disse bør forvaltes.
Vedtak: Årsregnskapet for 2017 for Randesund menighet godkjennes.
Det skal avklares nærmere hva som er godkjente tidsfrister for
regnskapet. Forvaltningen av menighetens fond skal også tas opp som
sak siden.

24/18

Infoskjermer i kirken.
Dette var en utsatt sak, fordi menighetsrådet ønsket å høre stabens
mening om tiltaket. Det viste seg i stabsmøtet at det ikke var noen
ønske om å få infoskjermer nå, men at det kunne vente litt.
Menighetsrådet drøftet nå saken igjen, og vedtok enstemmig en
prøveordning med en skjerm på kirketorget rettet mot utsiden.
Det finnes ledig pc til dette. Driften av en slik skjerm vil bli enkel, med
lite tidsbruk i uken. Dette blir tillagt daglig leder.
Vedtak: Det installeres en infoskjerm på kirketorget. Den tekniske
løsningen har en budsjettramme på kr. 15.000,-. Dette vil bli dekket av
disposisjonsfondet. Daglig drift blir ved daglig leder.

33/18

Menighetsfesten 6.4.19. Forslag til taler og komite.
Det ble drøftet ulike talere, helst ønsker man nå en kvinnelig taler til
festen.
Vedtak: Det skal arbeides med å finne flere alternativer til talere. Signe
Brit Kåsi blir med i komiteen fra menighetsrådet sammen med formann i

komiteen Haakon Ekberg. Daglig leder, og en til fra staben er ønsket
med i komiteen. Haakon Ekberg vil også spørre en fra menigheten om
å være med i komiteen.
34/18

Eventuelt
34/18-1 PR-opplegg for konfirmantene.
Øystein Vigemyr tok opp muligheter for mere bruk av sosiale medier i
pr-opplegget for konfirmantene.
Vedtak: Øystein Vigemyr undersøker muligheter for dette i samråd med
staben.
34/18-2 Bygging av mur ved sørlige parkeringsplass ved
Randesund kirke.
Magnar Vatne, som er nabo til parkeringsplassen, søker om å få sette
opp en 1,5 meter høy mur i grensen til plassen. Denne vil ikke hindre
noe i forhold til parkeringen. Jan Georg Ribe har inspisert området og
hatt kontakt med Vatne. Det var ingen innsigelser til planen i møtet.
Det er kirkevergen som har det formelle ansvar videre i saken.
Vedtak: Magnar Vatne får vår tillatelse til å bygge mur på grensen til
parkeringsplassen.
34/18-3 Misjonsutvalgets økonomi
Leder av misjonsutvalget har hatt store vansker med å få innsamlet
beløp til å stemme overens med regnskapsført innsamlet beløp.
Misjonsutvalget ser med bekymring på at man ved avstemming av
regnskapet ikke fant forklaring på dette. Det har også vært store
forsinkelser i enkelte overføringer til Estland.
Vedtak: Leder i menighetsrådet vil engasjere seg i dette videre.
Misjonskomiteen bes ta opp med NMS tempoet i overføringene, og om
det i spesielle tilfeller kan overføres penger direkte fra menigheten til
Estland.
34/18-4 Godkjenning av referat fra menighetsrådet
Referat fra menighetsrådsmøtene sendes nå sammen med innkallingen
til neste møte. Godkjenning skjer på dette møtet.
Det vil si at det tar 4 uker fra en sak er oppe til den er godkjent.
Dette kan forsinke en del saker som skal effektueres.
Vedtak: Forslag til referat fra menighetsrådet sendes medlemmene
innen få dager etter møtet. Alle kan da gi respons om eventuelle
rettelser.
Fås ikke noe respons innen en uke fra utsendelse, regner man med at
referatet er godkjent av den enkelte. Endelig godkjenning av korrigert
referat skjer i neste møte.
34/18-5 Orientering om personalsituasjonen
Møtet ble lukket under denne saken.

Jan Georg Ribe, leder

