Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 9. jan 2018

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 9. jan 2018 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Vallåsbakken 80A

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
Innkalt Møtt
Sokneprest
X
x
1. vara

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Bevertning:

X

3. vara

5. vara

Innledning:

Orienteringer:
-

Belysning i kirka – arbeidet fullført etter en gave på 50.000 kr.
Anskaffelser (PC, programvare ol) – under arbeid – noe fakturert på 2017 og noe på
2018.
Overføring av lyd og bilde til Omsorgssenteret – problem med overføring av lyd og bilde –
ansvar for vedlikehold er litt uklart – Flekkefjord elektro har blitt engasjert i å kartlegge
evt. feil og forslag til utbedring.

Saksliste:
-

Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 2/2018 Møteplan
Sak 6/2018 Program for våren 2018 (jfr sak 19/2017)
Sak 9/2018 Status og videre mandat for orgelkomiteen

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 3 jan 2018 godkjennes
Referat fra møte nr 7 - 28 nov 2017 - godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak 2/2018 Møteplan
Menighetsrådsmøter første halvår 2018 er foreslått lagt til følgende datoer: 9. jan, 20. feb, 3.
apr, 15 mai. Julia kan ikke 20. feb. (19. og 21. feb. eller 7. mars kan være alternative
møtedager)
Vedtak:
Følgende datoer for Menighetsrådsmøter første halvår:
Bevertning
21 feb (Rasvågveien 302)
Inger
3 apr
Reidun
15 mai
Svein Harald

Åpning
Julia
Oddrun
Alf Inge

Sak 6/2018 Program for våren 2018 (jfr. sak 19/2017)
Vi må fastsette dato for menighetens årsmøte.
Forslag til vedtak:
18. mars like etter gudstjenesten. Program, årsmelding og regnskap gjennomgås på neste
møte i MR.
Enstemmig vedtatt

Sak 9/2018 Status og videre mandat for orgelkomiteen (jfr. sak
23/2017)
I møte 25 okt. 2017 vedtok menighetsrådet: «Dersom innsamlingsaksjonen overstiger målet
på 900.000 kr innen første del av januar 2018, må menighetsrådet samles primo januar 2018
for å ta stilling til eventuelle opsjoner for utvidelse av orgelet med flere stemmer, samt
orgelkomiteens videre mandat.»
Etter gavetildeling fra Flekkefjord Sparebank på kr 200.000 og bevilgning fra Fellesrådet på
vel 52000 kr er nå saldo på innsamlingskontoen kr 1.094.105. Fellesrådet har derfor besluttet
å bestille alle opsjonene i kontrakten, samtidig som en transmisjon tas ut av
leveringsomfanget.
På denne bakgrunn er innsamlingsaksjonen avsluttet.

Vedtak
Menighetsrådet er svært takknemlig for orgelkomiteen og dens medlemmers iherdige innsats
for gi Hidra kirke et nytt og tjenlig orgel!
Menighetsrådet ønsker at komiteen skal bestå og ha en aktiv rolle i forbindelse med mottak
og innvielse av orgelet.
Menighetsrådet ble videre orientert om status i orgelsaken mht. kontrakt, innsamling av
midler og godkjenningsprosess av biskop (riksantikvar). Orgelbygger skal om kort tid sende
forslag til fasadetegning av det nye orgelet som en del av godkjenningsmaterialet. Det er
naturlig og ønskelig at menighetsrådet får fasadetegningene til uttalelse forut for søknad om
godkjenning av biskop. Eivind tar dette opp med kirkevergen.
Menighetsrådet drøftet også hva man skal gjøre med det gamle orgelet. Det er ønskelig at
man allerede i dette halvåret starter en prosess for å vurdere ulike alternativer.
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Eventuelt
Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra MR
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