Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 08.12.2017

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 28. nov 2017 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun
Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Funksjon
Leder
Nestleder

Sekretær

Sted: Rasvågveien 302

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

X

X

X

X

X

X

X

1. vara

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Kari Steinberg
Johansen

Bevertning: Inger

Funksjon
Sokneprest

Innkalt Møtt
X
X
X

X

x

x

3. vara

5. vara

Leder av
trosopplæringsutvalget

Innledning: Oddrun

Orienteringer:


Uttalelse ifm. tilsetting av prost i Lister prosti – orientering om status i prosessen ved
Eivind.

Saksliste:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget
Sak 17/2017 Nytt orgel
Sak 19/2017 Program for våren 2018
Sak 27/2017 Møteplan for våren

Saksgrunnlag:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 20. nov. 2017 godkjennes.
Referat fra møte 25. okt. 2017 godkjennes.
Enstemmig godkjent.
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Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget
I møte 25. okt. 2017 vedtok menighetsrådet: «MR er glad for trosopplæringsutvalgets arbeid
og støtter utvalgets innspill til regulert budsjett for 2017. Økonomiansvarlig i TOU avklarer
direkte med Kirkevergen om eventuelle behov for reguleringer i budsjettet med bakgrunn i
disse innspillene. Kari Steinberg Johansen kalles inn til neste møte i MR for videre drøfting
av utvalgets arbeid og behov.»
Fra drøfting av gjengis følgende:
1. Utvalgene i regi av menighetsrådet etableres og konstitueres i forbindelse med ny
menighetsrådsperiode, eller ved behov.
2. Utvalgslederne innkalles hvert år til møte i menighetsrådet for drøfting av pågående
tiltak.
3. Utvalgene gjennomfører og tilrettelegger for tiltak i den grad man har kapasitet til.
4. Menighetsrådet arbeider for etablering av en stilling som kan knyttes til
trosopplæringsarbeidet på Hidra, gjerne i et samarbeid med andre menigheter i
kommunen.

Sak 17/2017 Nytt orgel
Det har vært noe uklarhet mht om valg av ekstra stemmer (opsjoner) vil påvirke
orgeltegningene og dermed godkjenningsprosessen. Kirkevergen har derfor ønsket å forsere
beslutningen om opsjoner. Menighetens orgelkomite hadde møte 16 nov og tilrår at opsjon 2
og 3 velges.
Status
-

Kontrakten med orgelbygger Sandter orgelbau er signert til i underkant av 2,6 mill.
eks. mva.
I kontrakten ligger opsjon på inntil 3 ekstra stemmer som være avklart innen 15. jan.
2018.
Det er til nå samlet inn ca. kr. 1.030.000.
De innsamlede midler dekker inntil 2 ekstra stemmer.

Forslag til vedtak:
-

Menighetsrådet er positiv til å sende søknad til Sparebanken Sør om støtte på
manglende beløp til å dekke 3 ekstra stemmer. Avklaring på dette gjøres i samråd
med fellesrådets orgelkomite.

Enstemmig vedtatt.

Sak 19/2017 Program for våren 2018
Siste versjon av gudstjenestelista ble drøftet. Det er ønskelig at gudstjenesten 18. mars
flyttes til formiddagen eller at den starter kl. 16.00. Saken følges opp senere.
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Sak 27/2017 Møteplan for våren 2018
Møte i menighetsrådet for neste halvår:

9. januar, 20. februar, 3. april, 15. mai

Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra menighetsråd
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