Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra 7. mars 2017

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 7. mar. 2017 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Rasvågveien 302

Funksjon
Leder

Innkalt Møtt Navn
X
X Julia Ann
Engstrand
Nestleder
X
X Anne Britt Reistad
Sekretær

X

X

X

X

X

X

X

X

Funksjon
Sokneprest
1. vara

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Innkalt Møtt
X
X
X

3. vara

5. vara

Bevertning: Inger Torkildsen
Innledning: Julia

ORIENTERINGER:
Status orgelprosjekt og konsert-/arrangementsplaner
- Kontostatus er nå kr. 593.415.
- Det lages en forenklet og oppdatert brosjyre, samt forsøke å få inn en artikkel i Agder.
- Deltakelse på Skalldyrtreffet i juni med stand og loddsalg.
- Sommerkonsert i kirka søndag 30. juli kl. 19.00. Program under utarbeidelse.
- Høstkonsert planlegges i regi av Geir Kalleberg og Kjell Gierstae.
- Søknad om støtte fra Flekkefjord sparebank vil bli sendt.
- Ny søknad til Sparebankstiftelsen sendes i mars.
- Fellesrådet har fått utvidet fristen for disponering av rentekompensasjonsmidler til
2019.
Saker fra Fellesrådet
- Investeringsbudsjett for 2017 – avsatt midler til maling av vinduene i kirka på kr. 180.000.
- Driftsbudsjett for 2017 – trosopplæringsmidler: satt av 40.000 kr + ca. 13.000 som er
tatt med fra 2016. I tillegg ligger det tilskudd til oppgradering av lys og audiovisuelt
utstyr, foruten annet tilskudd til menighetsrådet.

SAKSLISTE:
-

Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte nr 1 - 24 jan 2017
Sak 2/2017 Regnskap 2016
Sak 3/2017 Budsjett 2017
Sak 4/2017 Årsmøte og årsmelding
Sak 9/2017 Medarbeidersamling
Sak 11/2017 Oppgradering av audiovisuelt utstyr i kirka
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-

Eventuelt

Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 28. feb. 2017 godkjennes.
Referatene fra møte 24. jan. 2017 godkjennes.

Vedtak:
Møteinnkalling av 28. feb. 2017 godkjennes.
Referat fra møte 24. jan. 2017 godkjennes med følgende merknad:
-

Kirkevergen har sendt kommentar til vedtak i budsjettsak 3 (24. januar). Saken
kommer opp som ny sak i dette møtet.

Sak 2/2017 Regnskap 2016
Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 63.369,26.
Menighetsrådet må vedta disponering av dette overskuddet.

Forslag til vedtak
Det fremlagte regnskapet gir et riktig bilde av menighetens økonomiske stilling.
Mindreforbruket i 2016 avsettes til konto 556080002 «Til disposisjon for menighetsrådet»
med kr. 63.369,26.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3/2017 Budsjett 2017
Etter forrige møte har det blitt avklart at vi må budsjettere med tilskudd til diakonstilling med
kr 15.000. Forutsatt at andre poster beholdes uendret, innebærer det at vi budsjetterer med
underskudd i 2017. Dette kan forsvares sett i lys av årsresultatet for 2016 og menighetens
økonomiske stilling.

Forslag til vedtak
Det fremlagte budsjettforslaget vedtas. Budsjettert underskudd kr 11.500 dekkes inn fra
disposisjonsfondet.

Enstemmig vedtatt

Sak 4/2017 Årsmøte og årsmelding
Menighetsrådet har i møte 24. jan. vedtatt: «Menighetens årsmøte avholdes søndag 19.
mars etter gudstjenesten som starter kl. 16.30. Program: Årsmelding, regnskap og
kveldsmat. Tema som kan tas opp som samtale i årsmøtet: Hvordan få flere til å gå på
gudstjenestene? Eivind har hovedansvar for årsmøtet og trekker inn hjelpere etter behov.»

Forslag til vedtak
Den fremlagte årsrapporten legges fram for årsmøtet. Oddrun organiserer kveldsmat.
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Enstemmig vedtatt.

Sak 9/2017 Medarbeidersamling
Menighetsrådet vedtok i møte 24 jan: «Komite for medarbeidersamlingen: Alf Inge, Reidun
og Oddrun. Forslag til dag: Tirsdag 28. mars. Sted og tid: Kirkehamn bedehus kl. 19.00.»
28. mars viser seg å falle sammen med møte for Kongebarna, og det har vist seg vanskelig å
finne alternativt tidspunkt. Komiteen legger fram anbefaling om hva vi bør gjøre.

Forslag til vedtak
Medarbeidersamlingen utsettes til høsten. Foreslått dato er 10. oktober. Oddrun sjekker
aktuelle personer til programmet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/2017 Oppgradering av audiovisuelt utstyr i kirka
Saken utsettes til neste møte.

Fremtidige møter



2 mai
13 jun.

Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra Menighetsråd
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