Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra 02.03.18

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Onsdag 21. feb. 2018 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun
Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Funksjon Innkalt Møtt
Leder
X
X
Nestleder

X

X

Sekretær

X

X

X

X

X

X

X

Sted: Rasvågveien 302
Navn
Julia Ann
Engstrand
Anne Britt
Reistad
Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

Ingunn Urdal
Jørgensen
(avbud) Monica Hansen

Funksjon
Innkalt Møtt
Sokneprest
X
(avbud)
1. vara

X

X

2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Bevertning: Inger

Innledning: Eivind

Orienteringer:
Møte i Flekkefjord kirkelige fellesråd har vært holdt, og John Eivind Marstad ble valgt som
leder for 2018.

Saksliste:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 4/2018 Budsjett 2018
Sak 5/2018 Årsmøte og årsmelding
Sak 11/2018 Overføring av lyd og bilde til Omsorgsenteret

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 13. feb. 2018 godkjennes – mrk. feil dato (måned) på innkallingen
Referat fra møte nr. 1 – 9. jan 2018 godkjennes.
Referat fra ekstraordinært møte 31. jan 2018 godkjennes.
Enstemmig godkjent.

Sak 4/2018 Budsjett 2018
Vedlagt er foreløpig regnskap for 2017 og forslag til budsjett for 2018
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Sak 5/2018 Årsmøte og årsmelding
Årsmøte etter gudstjenesten med utvidet kirkekaffe.
Eivind presenterer årsmelding og årsregnskap.
Svein Harald tar ansvar for å skaffe to kaker til kirkekaffen.

Sak 11/2018 Overføring av lyd og bilde til Omsorgsenteret
Overføringsanlegget for lyd og bilde fra kirka til omsorgsenteret ble i sin tid anskaffet
gjennom et spleiselag. Ingen er identifisert som ansvarlig for at anlegget fungerer. Det har
kommet meldinger om at anlegget nå ikke fungerer som det skal, men ingen gjør noe med
det.
Flekkefjord Elektro ble bedt av leder i menighetsrådet om å se på anlegget for å identifisere
hva som eventuelt må gjøres. De konkluderte med at det var problemer med en mikrofon.
Det påløp en regning for denne diagnosejobben på ca. kr 5000. Fortsatt kommer det
meldinger om at anlegget ikke fungerer skikkelig. Spørsmålet er da om menigheten skal
gjøre noe mer med dette, og i tilfelle hva.

Forslag til vedtak
Svein Harald Olsen gis fullmakt til å kontakte OTB-lyd for ytterligere feilsøking. Målet i denne
omgang er å få en oversikt over hva som må gjøres for å få anlegget til å fungere
tilfredsstillende. Med dette grunnlaget kan en i neste omgang involvere aktører som kan
finansiere eventuelle utbedringsbehov.
Enstemmig vedtatt.

Eventuelt
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