Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted:
Tid:
Forfall:
Til stede:
Medlemmer:

På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal
Torsdag 22. mars 2007 kl 19:30-22:45
Tor Flugsrud

Ove Eldøy, Trond Straume, Runar Thorsen, Knut Gunnar Tveit, Ragnhild Øvrebø,
Morgan Fjelde (hovedprest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes (stemmerett p.g.a forfall), Jan Frøysland
Også til stede:
Gøran Byberg (prest)
REFERAT:
Åpning ved Bente Rolfsnes
Bli kjent-runde
Sak Status og orientering
14/07
• Kort status fra stab
Staben redegjorte meget kort for status.
•

Kort status og datoer for ekstra-arrangement
24. mars: Celebration
28. mai: Lisa Børud – usikkert ennå
9. juni: Barnekorfestival + ”Minns du songen”

•

Kort orientering om revidering/detaljering av budsjettet 2007
Økonomiansvarlig Gunnar Tveit har ikke fått de aktuelle tallene fra kirkevergekontoret
ennå. Gunnar sørger for å få disse til neste ordinære menighetsrådmøte. Undersøker også
muligheten for å få regnskapet jevnlig tilsendt fra kirkevergekontoret, samt hvor langt
kirkevergekontoret har kommet i forhold til nettbasert løsning.

•

Utsette frivillighetsfesten, eller finne noen i menighetsrådet som vil ”dra”
arrangementet
Frivillighetsfesten utsettes til høsten, forsøksvis august. Menighetsråd + stab utgjør komitè
for planlegging av festen. Komitèmøte kl 18:00 22. mai, d.v.s. i forkant av planlagt ordinært
menighetsrådsmøte. Stab, evt. i samarbeid med Ove Eldøy, begynner planlegging av festen
allerede nå.

Sak Sak unntatt offentlighet
15/07
Behandlet. Videre behandling 18. april kl 20:00.
Sak Årsmøte på Sørbø skole tirsdag 27. mars kl 19:30-22:00
16/07
Bakgrunn:
Sjekke status på kveldens innhold og forberedelser. Planlagt hovedinnhold så langt er:
- Resultat naturlig kirkevekst (menighetsutvikling)
- Årsmelding
- Presentasjon av regnskap 2006
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- ”Kirkekaffe”
- annet..?
Sjekke også nøkler/åpning, kaker, kaffekoking, musikk, sang, dekor, PC m/ slides og
sanger, åpning/velkommen, ledelse, ord for kvelden/framtiden, gruppearbeid?,
overraskelse?, etc.
Vedtak:
Alle i menighetsrådet (unntatt Bente) stiller med èn kake hver. Bente Rolfsnes administrerer
bevertningen. Morgan Fjelde, Gøran Byberg og Ove Eldøy planlegger årsmøtet forøvrig.
Neste møte: Tirsdag 17. april 2007 kl 19.30
Onsdag 18. april 2007 kl 20:00
Sandnes 23. mars 2007
Ragnhild Øvrebø, sekretærvikar
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