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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 10. MAI 2012
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Kjetil Tverrli Lervik, Vegard Hansson, Kirsten Leidal, 
Margrete K. Dybdahl, Bård Arne Leite, Gisle Johnson, Randi K. Skaar og Eivind 
Martinsen.
 
Forfall: Ann-Helen Dolsvåg
 
Gisle Johnson åpnet
 
Innkalling og saksliste godkjent
 

 
ORIENTERINGSAKER
 

1. Jfr. orienteringssak 1 fra 19.april-12. Det er ønskelig å ansette vikar fram 
til jul som kan dekke opp noe av stillingen til June B. Myhrstad og som i 
tillegg kan avhjelpe med noen av oppgavene til diakonen fram til ny diakon/
diakoniarbeider er på plass. 

 
2. AU ga daglig leder fullmakt til å kjøpe inn blomster til dirigent/musikere i 

forbindelse med konserter med menighetens kor. Det vurderes i hvert enkelt 
tilfelle når det skal gis oppmerksomhet.
 
 

REFERATSAKER
 

1. Ref. fra gudstjenesteutvalget 15.02.12, 06.03.12 og 18.04.12. Det skal være 
høring i menigheten før ny liturgi vedtas. Gudstjenesteutvalget må finne dato  
og legge plan for menighetsmøte til høsten.
 

2. Ref. fra webgruppa 24.04.12.
 

 
SAKER
 
 
18/12 Referat fra menighetsrådsmøte 19.april 2012 godkjent m/ 

kommentar til sak 13/12. Utgifter til renhold i kirkene må tas opp 
senere som egen sak i menighetsrådet.
 

19/12 Godkjenning av budsjett for 2012
I budsjettet er bl.a. følgende utgifter tatt med:



Ny prosjektor kirkesal, ny PC til kapellan, ny PC for tilkobling til 
prosjektor i kirkesal, ny prosjektor i ungdomsrom.
Det er budsjettert med et underskudd på kr 57800,-. 
 
Vedtak:
Budsjettet for 2012 vedtatt.

 
20/12 Ny vararepresentant til fellesrådet

Kirsten Leidal er menighetsrådets representant til fellesrådet. Hun var 
vararepr. og gikk inn som fast repr. etter Helge S. Schmidt som gikk ut 
av menighetsrådet vinter 2012. 
 
Vedtak:
Vegard Hansson valgt som ny vararepresentant til fellesrådet for 
inneværende menighetsrådsperiode. 

  
21/12 Nytt mandat for trosopplæringsutvalg

Mandat for nytt trosopplæringsutvalg er endret på bakgrunn av 
menighetsrådsmøtet 19.april-12. Randi Knutson Skaar ble valgt til 
leder. Det jobbes med å få på plass alle medlemmene, bl.a. er det 
kontaktet noen frivillige til å sitte i utvalget. Utvalget innføres fra 1.aug., 
men leder vil innkalle alle medlemmene til møte på forsommeren. 
 
Alle medlemmene som har sittet i tidligere gjeldende utvalg, må 
informeres om endringene. Leder for disse utvalgene har ansvar for 
dette. Det er ønskelig at medlemmene blir med videre i underkomiteene 
til det nye trosopplæringsutvalget. 

 
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar mandat med endring av tekst iht møte. 

 
22/12 Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd.

Forhandlingsmøtet om rammen for handlingsprogram 2013 – 2016 vil 
skje i juni 2012. Vedlikeholdsbehov i Randesund menighet må meldes 
inn til fellesrådet. Det er pr. i dag ikke satt av penger til Randesund 
menighet for 2013-2016. Spesielt i forbindelse med Randesund kirkes 
150-års jubileum i 2014, må vi gå gjennom vedlikeholdsbehovene og 
melde inn snarest. I Søm kirke pågår det allerede arbeid for å rette opp 
i problemene med oppvarming på kirketorg og justering av varmen i 
undervisningsrommet i kjelleren. 
 
Vedtak:
Kirketjener og daglig leder tar kontakt med bygningskyndig og melder 
inn behov til kirkesjefen.

 
23/12 Strategi for Randesund menighet

Menighetsrådet må legge strategiplaner for inneværende periode. Det 
ble foreslått å lage eget strategiutvalg. Saken tas videre til senere møte.
 
 

24/12 Ny diakon/diakoniarbeider
Ref. til event.sak 17/12-1 fra menighetsrådsmøte 19.april-12.
Diakonstillingen blir ledig etter sommeren. Stab, menighetsråd og 
diakoniutvalg bør komme med innspill før ansettelse av ny diakon/



diakoniarbeider. Innspillene tas videre til kirkesjefens kontor før 
ansettelse. Stillingen er giverfinansiert. 

 
25/12 Fest for frivillige

Det har ikke vært arrangert fest for frivillige siden høsten 2009. Det 
er ønskelig å få laget en fest for frivillige 2.nov. 2012. Menighetsrådet 
utfordres til å komme med et navn hver til komitemedlemmer.

 
26/12 Møtedatoer høsten 2012

 
Vedtak:
Følgende datoer ble satt til møter i menighetsrådet høsten 2012: 
23.aug., 20.sept., 25.okt. og 22.nov..

  
 

 
 
 
Svein Arve Egeland Bjørg Sløgedal
Leder Daglig leder


