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SAKSLISTE:
SAK 09/ 2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte 17.01.17.

Saken gjelder:
Møteinnkalling av 28.02.17 og møtereferat fra 17.01.17.
Vedtak:
Møteinnkalling av 28.02.17 og møtereferat fra 17.01.17 ble godkjent uten merknader.
SAK 10/ 2017 Oppsummering av året som gikk med tanke på årsmeldingen for 2016.

Saken gjelder: Ulike arrangementer og musikalske bidrag.
Vedtak:
Lys våken med overnatting 11. – 12. november for barn fra 5. klasse: Særlig vellykket.
7 voksne hjalp til. Opplegget bør gjentas.
SAK 11/ 2017 Menighetens årsmøte. Hvem gjør hva?

Saken gjelder: Fordeling av oppgaver og ansvar.
Vedtak:
Hovedansvar: Gerd Hamre. Hun kjøper 4 julebrød. Merethe Birkeland lager skuffekake.
Kaffe: Merethe Birkeland, Anne Gunn Sandsmark, Gerd Hamre.
Elisabeth Birkeland og Anne Gunn Sandsmark smører julebrødskiver.
Gerd hamre leder årsmøtet. Eva Emsøy leser årsmeldingen. John Olav Dankel leser
regnskapet. Diakoniutvalget har egen årsmelding som leses av Gunhild Hjelleset.
SAK 12/ 2017 Planlegging med tanke på Sirafestivalen. Hva gjør vi? Hvem gjør hva?

Vedtak: Gerd Hamre snakker med Egil Eek. Saken utsettes.
SAK 13/ 2017 Regnskapet for 2016 skrevet for Bakke menighetsråd av Elisabeth
Grøtteland
Saken gjelder:
Regnskapet for 2016 foreligger til behandling i menighetsrådet.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner årsregnskapet for 2016 slik det er fremstilt pr. 24.02.17 for
fremlegging til revisjon. Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 123 304,96, og et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 123 293,96. Det er satt av renter på kr.
11,- til pensjonistturfond, slik at dette stemmer med bankkonto.
Menighetsrådet vedtar at endelig resultat etter revisjon skal avsettes til disposisjonsfond med
konto 556080002, og behandles i menighetsrådet som referatsak.
SAK 14/ 2017 Søknad om gave til Tro og Lys
Vedtak:
Bakke menighetsråd gir kr. 2.000,- til Tro og Lys.
Pengene bes overført til kontonummer 3030.22.52552 og merkes med Tro og Lys og giver
Bakke menighetsråd.

SAK 15/ 2017 Tårnagentene
Saken gjelder: Evaluering.
Vedtak:
Stor takk til Randi Bø Osen! Vi er glade og takknemlige for alt hun gjorde for at
arrangementet skulle bli vellykket.
Gudstjenesten: For mye med både Tårnagenthelg og Barnas Misjonsdag?
Vi vil gjerne ha det slik også til neste år, og da på en ettermiddagsgudstjeneste (for ikke å
kollidere med søndagsskolen på Arken).

Det skjedde mye, og det var mange deltakere. Vi ønsker at det skal være slik, dvs. at også Sira
barnekor og 5-årsklubben er med, men vi vil neste gang kutte ned på antall salmevers og
annet der det er mulig. Dersom det er ønskelig, kan også resten av menighetsrådet være med
og bidra.

SAK 16/ 2017 Konsert med Flekkefjord gospelkor
Vedtak: Saken utsettes.

SAK 17/ 2017 Ny gjennomgang av SAK 6/ 2017: Forslag til endringer av kirkerommet
Vedtak:
Bakke menighetsråd fastholder vedtak av SAK 6/ 2017 når det gjelder punkt 1) og 2).
Begrunnelse punkt 1):
Pianoet bør ha en fast plass nedenfor koret på prekestolsiden. Ved konserter, korsang og
soloinnslag, er det viktig at den som akkompagnerer, har mulighet til å ha øyekontakt med de
som synger/ spiller, pluss få slippe å sitte i midtgangen.
Når pianoet er plassert på prekestolsiden, slipper organisten å «krysse» midtgangen ved
soloinnslag i begravelser og bryllup.
Dersom pianoet skal ha fast plass ved nordveggen i koret, vil det alltid måtte flyttes på ved
bruk. Pianoet bør videre ha en fast plass nedenfor koret, fordi mye flytting ikke er bra for et
slikt instrument, og dersom man baserer seg på flytting hver gang det skal brukes, er man
alltid er avhengig av sterke folk som kan flytte på det.
Både ved begravelser, bryllup, gudstjenester og konserter, vil den beste løsningen være at
pianoet står nedenfor koret på prekestolsiden.
Tillegg til punkt 3):
Benk nr. 7 trenger ikke flyttes på, for slik den står i dag, er det plass til en rullestol ved
midtgangen. Vi mener det holder med en HC-plass, men med den nye rullestolrampen, blir
det muligens god plass til en rullestol ved åpning til universal inngang til koret.

Neste møte: 21. mars.

Eva Hennie Emsøy
Sekretær

