Den norske kirke
Bakke menighetsråd
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4400 Flekkefjord

Sira 11.03.19

Møtereferat
Bakke menighetsråd

Tid: 5. mars 2019 kl. 19.30
Navn
Gerd Hamre

Funksjon
Leder

Innkalt Fremmøtt Navn
X
Julia Ann
Engstrand
Anne Gunn
Nestleder
X
Tor Arne
Sandsmark
Lende
Merethe
Medlem
X
X
Elisabeth
Birkeland
Birkeland
Jan Smiebakken Medlem
X
Eva Hennie
Emsøy
Anne Kristin
Varamedlem
X
X
Ersdal

Sted: Kirkestua
Funksjon
Sokneprest

Innkalt Fremmøtt
X
X

Medlem

X

X

Varamedlem

X

X

Sekretær

X

X

SAKSLISTE:
SAK 11/ 2019 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra 15.01.19.
Saken gjelder: Møteinnkalling av 05.03.19 og møtereferat av 15.01.19.
Vedtak: Møteinnkalling av 05.03.19 og møtereferat av 15.01.19 ble godkjent uten merknader.
SAK 12/ 2019 Årsmelding. Vi ser på fjorårets og hva vi skal endre/ føye til/ trekke fra.
Vedtak: Vi bruker samme oppsett som i fjor.
SAK 13/ 2019 Gudstjenesteplasseringer. Ettermiddag – formiddag. Fordeler/
problemer. Drøfte. Komme med forslag.

Saken gjelder: Saken ble satt opp fordi prosten kanskje skulle komme. Det er et ønske om litt
færre ettermiddagsgudstjenester.
Vedtak: Saken har blitt drøftet. Den utsettes.
SAK 14/ 2019 Gudstjenesten 1. juledag. Kan den utelates? Vi har gudstjeneste julaften
og nyttårsaften.
Saken gjelder: Saken ble satt opp fordi prosten kanskje skulle komme. Kirken er full
24. desember, men det er lite folk 1. juledag. Vi drøftet saken, men var uenige
om 1. juledag bør fjernes. For noen er det knyttet mye følelser til
gudstjenesten 1. juledag.
Vedtak: Saken utsettes.
SAK 15/ 2019 Menighetens årsmøte. Hvem tar ansvar for hva?
Vedtak: Gerd Hamre og Eva Emsøy skriver årsmeldingen. Gerd tar med kveldsmat og
Anne Kristin Ersdal baker en skuffekake.
SAK 16/ 2019 Hva med opplysning av stien? Hvor står saken?
Vedtak: Orientering om vedtak i fellesrådet. Kirkeverge Stein Rafoss er i kontakt med Tratec og
Flekkefjord kommune.
SAK 17/ 2019 Konfirmasjonsdato 2020
Vedtak: Lørdag 29. august kl. 12.
SAK 18/ 2019 Regnskap for 2018
Saken gjelder:
Regnskapet for 2018 foreligger til behandling i menighetsrådet.
Menighetsrådet vedtar at endelig resultat etter revisjon skal avsettes til disposisjonsfond med
konto 556080002, og behandles i menighetsrådet som referatsak.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet godkjenner årsregnskapet for 2018 slik det er fremstilt pr. 21.01.19 for
fremlegging til revisjon. Regnskapet viser et brutto driftsresultat med et mindreforbruk
(overskudd) på kr. 19 552,10 for 2018. Etter renteinntekter er det et netto driftsresultat
(overskudd) på kr. 21 373,10. Renter tilhørende konto for menighetstur, kr. 11,00, er satt av til
fondet. Til disposisjonsfond for menighetsrådet er det satt av kr. 10 000,- i tråd med regulert
budsjett. Regnskapet legges fram for revisor med et regnskapsmessig resultat på kr. 11 362,10
etter årsoppgjørsdisposisjoner.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner årsregnskapet for 2018 slik det er fremstilt pr. 21.01.19 for
fremlegging til revisjon. Regnskapet viser et brutto driftsresultat med et mindreforbruk
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(overskudd) på kr. 19 552,10 for 2018. Etter renteinntekter er det et netto driftsresultat
(overskudd) på kr. 21 373,10. Renter tilhørende konto for menighetstur, kr. 11,00, er satt av til
fondet. Til disposisjonsfond for menighetsrådet er det satt av kr. 10 000,- i tråd med regulert
budsjett. Regnskapet legges fram for revisor med et regnskapsmessig resultat på kr. 11 362,10
etter årsoppgjørsdisposisjoner.
Menighetsrådet vedtar at endelig resultat etter revisjon skal avsettes til disposisjonsfond med
konto 556080002, og behandles i menighetsrådet som referatsak.
SAK 19/ 2019 Valg til nytt menighetsråd
Vedtak: Komitéen arbeider med å sette opp en liste.

Neste møte: 2. april

Eva Hennie Emsøy
Sekretær
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