DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf. 38 19 68 80
E-mail: randesund.menighet@
kristiansand.kommune.no

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 22. JANUAR, KL. 19.30
Åpningsord ved Rolf Erik Hanisch
SAKER:
01/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

02/20

Godkjenning av referat fra 11.12.19
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

03/20

Orienteringssaker
Bente Urdal, økonomisjef i Fellesrådet, orienterer om rutiner innen
delegasjon og økonomi
Fasteaksjon
Klimahelg i mars
Kristiansand monitor
AU har godkjent initiativ fra Martin Pearson mht. søknad om støtte til
konserter under veikirke, sommer 2020
Søknad om permisjon fra Anne Eidjord
Avslutning av giverkonto i Nordea – signatur menighetsrådet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
04/20

Delegasjons- og økonomireglement
Forslag til vedtak: delegasjons- og økonomireglementet vedtas.

05/20

Budsjett 2020
Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2020 vedtas.

06/20

Representant i innstillingsrådet i forhold til ansettelse av kapellan
Vedkommende skal også være med på intervjuet, 17. februar.

07/20

Investering ungdomsarbeid
Enter ønsker en ny lysrigg som skal brukes både i kirken og på turer. De har
fått et tilbud fra Live Production på tre lamper til prisen av én. Nye koster
disse lampene kr. 15000,- + mva. Enter sin pris er kr. 5500,- + mva.
For å kunne styre disse lampene trenger de også en miks. En grei lysmiks går fra
5000-35000kr. Enter ønsker en til kr. 23 000,-.

Forslag til vedtak: Enter får kjøpe dette utstyret og pengene tas av bundet
fond/tidligere årsoverskudd.

08/20

Diverse utvalg og menighetsrådets deltakelse
Enkelte utvalg skal ha og trenger deltakelse av menighetsrådet. Dette gjelder
blant annet styret for kirkeringene, diakoniutvalget, trosopplæringsutvalget
og misjonsutvalget. Det må avgjøres hvem som går inn i de ulike utvalg ut ifra hvor
det er behov.
Forslag til vedtak: List over forslag til deltakelse fra MR vedtatt.

09/20

Komite for menighetsfest, 21. mars
Arbeidet med årets menighetsfest må startes. Talere er allerede på plass med
tanke på underholdning/sang/tale: Tor Moen Tønnessen og Torolf
Nordbø/«Han innante». Prisen for alt (reise/underholdning) er kr. 15 000,-.

10/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

