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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 18. SEPTEMBER, KL. 19.30.  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Signe-Brit Kåsi, Elin Wikstøl 
Andersen, Else Breilid Svendsen, Mats Nesmann, Øistein Vigemyr, Rolf Erik Hanisch 
(sokneprest)  
Under fremlegging av Trosopplæringsplanen: Ellen Sandvik, Torill Farstad Dahl, June Baarøy 
Myhrstad, Bernhard Hovden. 
 
Forfall; Lars Ivar Gjørv, Haakon Ekberg, Åsne Louise Halvorsen 
 
Jan Georg Ribe overtok sekretærfunksjonen i Åsne Louise Halvorsens fravær. Flere av sakene 
forutsetter at Åsne er tilstede som daglig leder, og måtte utsettes. 
 
 
Åpningsord ved Rolf Erik Hanisch  
 

SAKER: 
 
50/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
51/19  Godkjenning av referat fra 21.08.19 

Vedtak: Referatet godkjennes med enkelte endringer. 
 

52/19  Orienteringssaker 
1. Kirkevalget. Jan Georg Ribe orienterte og oppsummerte kirkevalget. Alle i 

menighetsrådet har gjort en god innsats, og valget ble gjennomført uten 
store problemer. Det har ikke vært noen formelle klager, og bispekontoret 
har godtatt all tilsendt dokumentasjon. Menigheten skal sende melding til 
Kristiansand kommune om at kvaliteten på valglokalene til kirkevalget ikke 
holdt mål, med for få valgavlukker. Dette gjorde at man måtte ha avlukker 
i toalett og garderobe. 
 

2. Revisjon av trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalget møtte til 
møtet, og gikk gjennom forslag til revisjon av trosopplæringsplanen. Det 
ble en grundig samtale om mange punkter i planen, som nå etter dette 
møtet vil bli endelig utformet. Endelig vedtak om godkjenning av planen 
vil bli neste møte 16.10. 

 
 



3. Økonomireglement i den daglige drift. Else Breilid Svendsen har bedt om 
en gjennomgang av dette, og punkt 4,5 og 6.  Disse settes opp som egne 
saker på neste møte når daglig leder blir tilstede. 

4. Delegasjonsreglement i den daglige drift. 
5. Regnskap fra kunstutstilling 2018.  
6. Regnskap fra menighetsfest, 2018.  

 
7. Smågrupper i menigheten og «suppe for 7». Jan Georg orienterte om et 

nytt opplegg fra diakoniutvalget, vil lanseres nå på diakoniens søndag. 
   
53/19  Økonomirapport, pr. 31. august 2019 

Da daglig leder ikke var til stede, var det vanskelig å få full oversikt over 
rapporten, og behandlingen av den ble utsatt til neste møte. 
  

 
54/19  Oppsummering av menighetsrådets periode.   
  Utsettes til neste møte. 
55/19  Status menighetens ulike utvalg 

Utsettes til neste møte. 
 

56/19  Eventuelt. 
 
56/19-1 Taler til menighetsfesten 21.3.20. 

 Tor Moen Tønnessen og Torleif Nordbø («Han Innante») ble foreslått,  
og Linn Skåber. 

  
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

