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Referat
Kommune:
Flekkefjord

Råd:
Gyland menighetsråd

Møtested:
Gyland Kirke

Møte Torsdag 8.Mars 2018
kl. 1900 – 2130

Referent: TTB
Kjeks/Kaffe: MT

Andaktsord: JOD

Referat, Info og drøftingssaker
Orientering:
•

Fellesrådsmøte 12.2.

Saksliste.
Sak nr.

Sak

Beskrivelse

Ansvar

01/18

Innkalling.
Forrige referat.
Neste møte.

SH

02/18

Regnskap for 2017

Vedtak innkalling: Godkjent
Forrige referat: Godkjent
Neste møte: Dato 3.5.2018
Ønsker SMS varsling dagen før møte.
Vedtak: Regnskapet godkjennes og presenteres for menighetens
årsmøte 11.3.2018. Menighetsrådet vedtar det fremlagte
regnskapet, med et mindreforbruk på kr 41 497, for framlegging
til revisor. Det endelige resultatet føres til disposisjonsfond, og
refereres til menighetsrådet.
Regnskapet for menighetsbladet for Bakke og Gyland vedtas med
et overskudd på kr 6 190 kr. Egenkapitalen er nå 51 017 kr pr
01.01.18.

03/18

Årsmelding fra
diakoniutvalget

Vedtak: Årsmeldingen fra diakoniutvalget ble vedtatt, og legges
fram for menigheten søndag 11. mars.

04/18

Årsmelding 2017

Vedtak: Årsmeldingen for Gyland menighet ble vedtatt med en
del endringer, og legges fram for menigheten søndag 11. mars

05/18

Felles menighetsblad

Bakgrunn for saken: Kirkeverge Stein Rafoss ber oss behandle i
menighetsrådene en vurdering av om tiden er inne for et felles
menighetsblad for alle 4 menigheter eller ikke.
Vedtak: Så lenge det er folk i Bakke og Gyland som er villige til å
skrive og arbeide med menighetsbladet, vil vi fortsette som før.

06/18

Eventuelt

Bakgrunn: Jan Gustav Åtland, som har driftet nettsiden til Gyland
menighet, har et forslag til endring.
Vedtak: Olav Fossdal får tilbud om å drifte nettstedet videre, men
da hovedsakelig som nettsted for Gyland bedehus med endret
domenenavn.

Nettstedet www.gylandmenighet.no legges dermed ned, og vi
ønsker at blant annet gudstjenesteplanen legges inn på det nye
domenet, som for eksempel blir hetende
www.gylandbedehus.no eller lignende.
Vi presiserer at nettstedene Flekkefjord.kirken.no og
facebooksiden «Hva skjer i Gyland» viser gudstjenester og møter
også for kirken.

20/16

Pågående saker
Benker

37/17

Konfirmantfesten

38/17

Skilting til kapellet

39/17

Skap til
konfirmantkappene

Status: Reidar Lindeli hos Halvorsen Offshore tar oppgaven. TD
følger opp.
Utvikling siden sist: Dialog mellom Torbjørn og Reidar er i gang,
og pris per benk er et forhandlingstema.
Vedtak: 2017, Konfirmantfesten opplevdes som vellykket fra
gjestene men det var alt for lite folk til forarbeid, servering og
opprydding. 2018, Innhente opplysninger om forskjellige måter
for å føre tradisjonen videre. Lage en prosjektplan hvis det skal
være Menighetsrådet som skal arrangere dagen.
Vedtak: Ta kontakt med Statens Vegvesen for å sjekke mulighet
for skilting. Skilt på Råna og Nedland.
Vedtak: Søknad er sendt til Statens Vegvesen, dato: 12.10.17
Utvikling: Statens vegvesen har ikke svart på søknaden ennåVedtak: Ønsker nytt, større skap til konfirmantkappene. Må ta
kontakt med Stein Rafoss om hvordan dette skal organiseres.
Vedtak: Turid ber om pris og diskuterer med Rolf Einar Huus og
Dag Audun Tollaksen
Utvikling: Saken tas opp igjen over nyttår.
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