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 17. JUNI
TILSTEDE:

Øystein Sannarnes (leder), Julie Egeland (nestleder), Mats Nesmann, Åsmund
Farestveit, Kirsten Leidal, Nils Kristian Aarsland, Magnus Ramsdalen (for
Tobias Malvig), Martin Pearson (for Marianne Christensen Tandberg, Rolf Erik
Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder).

FORFALL:

Marianne Christensen Tandberg og Tobias Malvig.

SAKER:
42/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

43/20

Godkjenning av referat fra 27.05.20
Vedtak: Referatet ble godkjent.

44/20

Orienteringssaker
Oppsigelse fra Stian Egeland/ungdomsarbeider v/Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH)
Staben ønsker å planlegge for tur og menighetsrådet var positive til dette.
Fornyelse av takkofferliste. Offerformål som var satt opp i vår og som utgikk
pga. covid19 dugnaden, forskyves til neste vår.
Gudstjenesteplan og planer for høsten ble gjennomgått av Rolf Erik Hanisch
(REH).
REH presenterte ferdig utarbeidet lokal plan for forebygging og håndtering av
seksuelle krenkelser og av overskridende arbeid. Dette blir vedtakssak til
høsten.
Nils Kristian Aarsland orienterte fra siste møte i Fellesrådet. Det er gode tall
for 2019. Stramme rammer for budsjett 2021.
Podcast – behov meldt fra Hilde Gunn Sletten. Hun ønsker å etablere en
podcast med interessante mennesker i soknet – for Randesund menighet og
ønsker medarbeidere i denne sammenheng.
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2.
3.
4.
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45/20

Årsmøte
Det planlegges å gjennomføre årsmøte i august, da dette ble utsatt pga.
covid19 dugnaden.
Vedtak: Søndag 23. august blir dato for årsmøtet i 2020.

46/20

Opprettelse av ungdomsråd
I dialogmøtet mellom stab og menighetsrådet, fant menighetsrådet det
hensiktsmessig å opprette et eget ungdomsråd, bestående av (flest) frivillige
og noen fra stab. Rådet skal ha fokus på å bygge relasjoner og kontinuitet
mellom MIDI, konfirmanter, TØFF og Enter. Øystein Sannarnes oppsummerte
fra dialogmøtet mellom menighetsråd og stab, ref. vedlegg notat. Det er også
ønskelig at konfirmantarbeidet fokuseres på i denne sammenheng.
Vedtak: Det skal etableres et ungdomsråd. Rolf Erik Hanisch tar dette videre
sammen med Julie Egeland (nestleder) og Magnus Ramsdalen (1. vara) for
ytterligere konkretisering.

17/20

Utsatt fra 26.02.20 Delegasjonsreglement og økonomireglement
Se vedlegg i sak.
Vedtak 1: delegasjonsreglement med enkelte endringer.
Vedtak 2: økonomireglement ble vedtatt med følgende endring:
BUDSJETT, pkt. 2: Daglig leder har fullmakt til å foreta budsjettendringer
mellom arter under samme ansvar i budsjettet. Endringer mellom ansvar skal
gjøres i samråd med AU.

47/20

Eventuelt

47/20 – 1

Plan for høsten
2. september: besøk av Trosopplæringsutvalg.
30. september (?): Besøk av musikk/organister
28. oktober: Besøk av diakoniutvalget
25. november: Besøk av ungdomsråd/ungdomsarbeidere
16. desember: avslutning

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

