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 16. DESEMBER KL. 19.15
Med avslutning før jul.
Innledning: Rolf Erik Hanisch
SAKER:
85/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
86/20

Godkjenning av referat fra 25.11.20
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

87/20

Besøk av givertjenesten v/Øistein Vigemyr

88/20

Orienteringssaker
1. Støtte fra Barne- og familiedepartementet på kr. 32 000,- har dekket inn
nesten hele innkjøpet som ble gjort til streaming. AU sin ramme på kr.
50 000,- står fremdeles og det som trengs i tillegg vil derfor kjøpes inn;
blant annet ett ekstra kamera som kan brukes sammen med det
eksisterende, i tillegg til en sterk nok PC og evt. et presentasjonsprogram
(f.eks. Easy worship) som også kan brukes i prosjektørtjenesten og Enter
mht. lovsang.
2. Daglig leder orienterer om inntekter på årets julemesse og evaluering
etter streaming

74/20

Nabogrense til Otto Wathne, Søm kirkes nærmeste nabo
Otto Wathne, nabo av Søm kirke har ønsket å kjøpe tilbake en liten del (noen
få kvadratmeter) av eiendommen som ble kjøpt av Søm kirke/Randesund
menighet i 2003. Dette har vært oppe til vurdering hos kirkevergen som sier at
dette ikke er sak for Fellesrådet. Dersom menighetsrådet ønsker å selge
tilbake til nabo kan Fellesrådet følge opp mht. det formelle.
Forslag til vedtak: Soknet vedtar å selge denne delen av tomten til Otto
Wathne og Fellesrådet tar seg av det formelle rundt salget.

89/20

Offersøknader 2021
Offersøknader for 2021 er lagt ved i saken og AU har diskutert forslag til
aktuelle formål.
Forslag til vedtak: Forslag til tildeling av kirkeoffer i 2021 vedtas.

90/20

Offer julaften
Menighetsrådet vedtok i 2019 å dele julaftens offeret mellom Blå kors og
Kirkens nødhjelp. Dette ble godt tatt imot i menigheten og offeret økte med
kr. 10 000,-. Menighetsrådet ønsker å gjøre det samme i 2020.
Forslag til vedtak: Julaftens offer 2020 blir delt 50/50 mellom Blå kors og
Kirkens nødhjelp.

91/20

Budsjett 2021
Forslag til budsjett presenteres for menighetsrådet. Budsjettet må revideres
etter at avregning er mottatt fra Fellesrådet og årsoppgjøret for 2020 er
gjennomført.
Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2021 vedtas.

92/20

Menighetsrådets møter 2021
Følgende foreslås av møtedatoer i 2021:
Vår 2021
20. januar
17. februar (askeonsdag)
17. mars
14. april
12. mai
9. juni/avslutning
Høst 2021
1. september
29. september
27. oktober
24. november
15. desember/avslutning

93/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder
Saker til neste gang/20. januar
1. Menighetsrådets møtedatoer 2021
2. Status ungdomsrom
3. Strategi/planer for 2021

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

