
 

 

DEN NORSKE KIRKE 

RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 

Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 

 

 

Tlf. 38 19 68 80 

E-mail: randesund.menighet@ 

kristiansand.kommune.no 

 

Til stede: Nils Kristian Aarsland (fung.leder), Marianne Christensen Tandberg, Tobias Malvig, 

Magnus Ramsdalen, Martin Pearson, Kirsten Leidal, Åsmund Farestveit, Julie Egeland, Rolf 

Erik Hanisch (sokneprest) og Marie Holte (sekretær).  

 

Forfall: 

Øystein Sannarnes, Mats Nesmann 

 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MENIGHETSRÅDSMØTE, TIRSDAG 14. SEPTEMBER  

KL. 18.30 i Søm kirke 

SAKER: 

57/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

58/21  Godkjenning av referat fra 01.09.21  

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

59/21  Oppfølging av sak 55/21 - Teknisk utstyr ungdomsrommet  

AU har avklart at menigheten har økonomiske midler til å kunne foreta en 
betydelig investering i teknisk utstyr til den nye salen i kjelleren. Tobias gikk 
gjennom forslaget som var vedlagt innkallingen, der samlet pris inkl. 
styringssystem er ca. 340 000 kr eks. mva., mens pris uten styringssystem er 
ca. 275 000 kr. Muligheten vi hadde for å bytte inn den gamle miksepulten er 
ikke lenger et alternativ i gjeldende tilbud.  

 
Vedtak: Menighetsrådet bevilger kr 275 000 til teknisk utstyr. Arbeidsgruppen 
og vikar for daglig leder bestiller i samsvar med fremlagt forslag, eksklusive 
styringssystemet. Kostnadene til teknisk utstyr belastes frie fondsmidler. 
Menighetsrådet kan vedta endringer i belastningen ved årets slutt.  
Det må utarbeides detaljert og god veiledning til bruk av lyd og bilde slik at 
alle som skal bruke salen kan bruke nødvendig del av utstyret. Det må gis 
opplæring til stab og frivillige. Tobias har ansvar for at det utarbeides 
veiledning og gis opplæring. Det må være faste personer som gir opplæring.  

 
60/21  Overtakelse og ferdigstillelse av kjelleretasjen 

Menighetsrådet var nede i den nye salen og så på arbeidet som er utført og 
vurderte gjenstående dugnadsoppgaver.  

 



Vedtak: Menighetsrådet godkjenner arbeidet som er utført av Kasper 
Strømme. Arbeidet er i samsvar med inngått kontrakt med Kaspar Strømme. 
Når det gjelder et evt. bytte av døra inn til grupperommet, undersøker Tobias 
dette, da det ikke har noe med Kaspar Strømme å gjøre. Det var enighet om at 
det er bortkastede penger å legge flytende gulv. Det er ønskelig med en 
dokumentasjon fra Kaspar Strømme på om de har lagt fug over og under 
dørsvillen. Ellers stilles det spørsmål om Kaspar Strømme skal liste rundt den 
hvite søylen. Magnus organiserer den avsluttende dugnaden.  
 

61/21  Ungdomstinget (UT)/ ungdomskonferansen 
UT arrangeres 1.-3. okt i Grimstad. Det koster 1150 kr pr pers. (se vedlagt 
brosjyre for mer info om UT).  
 
Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer ungdomsarbeidere og andre tilknyttet 
ungdomsarbeidet å delta. MR vil dekke deltakeravgift for de som deltar fra 
menigheten for inntil 10 personer. 
 
 

62/21  Eventuelt  
Når det gjelder sykkelstativene ønsker elevbedriften som skal utføre dette et 

konkret og tydelig oppdrag. Tobias snakker med Mats og kommer frem til en 

skisse på sykkelstativene. Kirsten holder i dette. Et vedtak vil skjer pr. mail.   

 

 

Nils Kristian Aarsland  Marie Holte 

fungerende menighetsrådsleder  vikar for daglig leder 
 

Saker til neste gang:  

1. Oppfølging – Satsing på ungdom, diakoni og familie – arbeidsgruppen fremmer forslag 

2. Arbeidsgruppene for Ny i Randesund og temakvelder – presenter tiltak 

3. Økonomi-status 

4. Sykkelstativ 

5. Analyse akustikk i kirkerommet – status tiltak 

6. AU ber om redegjørelse på implementering av rutiner knyttet til forebygging av 

grenseoverskridende adferd.  


