Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra 20.04.18

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 3. april 2018 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

Bevertning: Reidun

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

X

X

3. vara

5. vara

Innledning: Oddrun

Orienteringer:
-

Gudstjenesten på Hummerås – Bakke musikkorps deltar med musikk på
gudstjenesten. Det tas opp kollekt til korpset.
Kirkens Nødhjelp – innsamlingsaksjon i regi av konfirmantene innbrakte kr. 9.856.

Saksliste:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 3/2018 Regnskap 2017
Sak 5/2018 Årsmelding 2017
Sak 11/2018 Overføring av lyd og bilde til Omsorgssenteret
Sak 12/2018 Forslag om Humorshow, Visekonsert/Viseandakt og ev. Inspirasjonsfordrag,
med Torolf Nordbø/ «Han Innante» ev. Tor Moen Tønnessen/ «Sjur»
Sak 13/2018 Forslag om felles menighetsblad

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
1. Møteinnkalling av 27. mars 2018 godkjennes.
2. Referat fra møte nr. 2 – 21. feb. 2018 godkjennes med følgende endring til Sak
4/2018 Budsjett 2018:
«Vedlagt er foreløpig regnskap for 2017 og vedtatt budsjett for 2018.»
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Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 3/2018 Regnskap 2017
Det offisielle regnskapet foreligger ikke ennå. Vedlagte regnskapsoppstilling er basert på
faktiske posteringer, men er ikke satt opp helt etter gjeldende bestemmelser. Jeg tenker at vi
behandler regnskapet som vist i vedlegg, så får vi bytte det ut med det offisielle når det
foreligger - forutsatt at tallene samsvarer.

Forslag til vedtak
Hidra menighetsråd godkjenner regnskapet for 2017 slik det fremstår pr. 3. april 2018 med
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14.892,31(etter avsetning til bundne fond) for
fremlegging til revisor.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5/2018 Årsmelding 2017
Forslag til vedtak
Årsmelding for 2017 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 11/2018 Overføring av lyd og bilde til Omsorgssenteret
I møte nr. 2/2018 vedtok menighetsrådet: «Svein Harald 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.»
Status nå er at OTB har vært på befaring og gjort følgende:
- Sjekket at lyd kommer fram til omsorgssenteret.
- Skiftet en enhet på omsorgssenteret som skal fungere bedre.
- Oppdaget en feil på en av høyttalerne på omsorgssenteret. Han skulle ta dette opp med
dem.
- Har sett på muligheter som skal kunne gi en bedre og mer stabil/fleksibel lydoverføring.
Det innebærer noe mer utstyr i kirka. Vi skal få prisoverslag på dette inkl. arbeid. Vi må
så se hvordan og hvem som skal finansiere dette.
Faktura for arbeid og deler er sendt menighetsrådet
Har ikke hørt noe mer enda mht. overslag evt. videre arbeid.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og avventer prisoverslag på eventuelle
ytterligere tiltak.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 12/2018 Forslag om Humorshow, Visekonsert/Viseandakt og ev.
Inspirasjonsfordrag, med Torolf Nordbø/ «Han Innante» ev. Tor Moen
Tønnessen/ «Sjur»
Forslag fra Svein Harald:
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Hvis vi skulle laget til et sommerarrangement med sang, musikk og humor, så hadde Torolf
Norbø vært en god kandidat. Som du ser så kan han bidra med litt av hvert. Det vil jo være et
arrangement som koster noe, men som også kan bidra med inntekter. Jeg har kjent Torolf i
mange år, hørt han på mange scener og hyret han inn til oppdrag også.
Han er også interessert i å komme på Skalldyrtreffet. Hvis det blir noe av dette i år, så er ikke
det så aktuelt å gjøre noe i menighetssammenheng, men heller vente til et annet år.

Drøfting og vedtak: Torolf Nordbø er engasjert på årets Skalldyrtreff. Basert på dette
vedtok så menighetsrådet at dette tiltaket burde utsettes til neste år / sommer.

Sak 13/2018 Forslag om felles menighetsblad
Innspill fra Kirkeverge Stein Rafoss:
- Er dagens situasjon og framtidsutsiktene for menighetsbladet tilfredsstillende, eller er det
behov for endringer?
- Er det, uavhengig av svar på spørsmål 1, interesse for at det etableres en bredt
sammensatt arbeidsgruppe fra alle 4 menigheter og stab som får som oppgave å utrede
innen 1.nov. 18:
- På hvilken måte kan et felles menighetsblad for alle 4 menigheter organiseres og driftes
med oppstart fra 2019?
- Er det andre forhold vedrørende menighetsbladet som rådet ønsker å gi tilbakemelding
om?
Forslag til vedtak: Hidra MR er i utgangspunktet positiv til å etablere et felles menighetsblad
for Bakke, Gyland, Flekkefjord og Hidra. Hidra MR vil avvente videre prosess i forhold til
etablering av arbeidsgruppe for nærmere utredning.

Eventuelt
SØKNADER OM LEIE AV HIDRA KIRKE
1. 7. mai vil Lund menighetskor og Frisk Bris arrangerer felles sangkveld i Hidra kirke.
Dette er et åpent arrangement uten billettinntekter. Hidra MR er positiv til at korene
arrangerer dette og ønsker ikke å ta leie for arrangementet så lenge det er et åpent
arrangement.
2. Ledaal Vocalensamble søker om å leie Hidra kirke til konsert 25. august. Hidra
menighetsråd er positiv til at koret får leie kirka. Vanlig leiebetingelser.

Referent
Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra menighetsråd
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