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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret-Lundegeilen 18. 

Tid: Tirsdag 20. januar 2015 kl 19:00-21:15 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), 

Vigdis trakterte oss med herlig gjærbakst samtidig som vi delte ”her og nå tilstand” for den 
enkelte i nytt år. 
Vi avsluttet møtet med bønn for menigheten og våre medarbeider. 
 

Orienteringssaker (fra au/daglig leder):  
1. Prest / daglig leder er sykemeldt i fire uker. 

 

Sak 

01/2015   

Referat fra møte 16.12.2014. 

Endringsforslag tatt inn og dermed er referatet godkjent. 

Sak 

02/2015 
 

 

 

 

 

 

Sak 

03/2015 
 

 

Sak 

63/2014 
Forts. 

 
 

Sak 

04/2015 
 

 

Regnskap 2014.  
Finn orienterte om status regnskap så langt. God respons på orientering i desember. Dermed 

har vi nesten nådd budsjettmål for givertjeneste og sponsorbidrag. Fortsatt stort underskudd 

som gjør at vi må ta grep med gaver til andre. Forslag om å tilbakeføre avsetning til kto 

34651 ble vedtatt. Vil forbedre resultatet med ca kr 149.000. Endelig regnskap ventes å 

foreligge til møtet 11/2. 

 

Informasjon om Økonomi. 

Det settes inn et par setninger/graf om status en gang pr måned på hjemmeside og program. 

Finn gir tall til redaktør. 

 

Menighetsfest 6/2 hos Bøcon as. Kveldens innslag med Henrik Grydeland blir sponset og 

dermed trenger vi ikke ta inngangspenger. Servering blir spleiselag: ”Potluck”. Kari og 

Vigdis fordeler dette på de som kommer. Reidun tar seg av pynting. Avklare med Bøcon as 

hva vi må rydde. Navn på kveldens leder ble foreslått og Reidun følger opp dette.  

 

Bemanning. 

Ariane går ut i svangerskapspermisjon fra 1.juni. Kandidater til å tre inn er foreslått og vil bli 

spurt. (Oddbjørn/Reidun) 

Ass. kirkeverge vil være med på stabsmøte 21/1. Ønsker å diskutere med de ansatte og repr. 

fra MR om det er noe kirkevergen kan bistå med når det gjelder den daglige driften ifm at 

daglig leder/prest er sykemeldt.  

Årsmelding må forberedes og Hans klargjør datainnsamling sammen med Ariane. 

 Sak 

05/2015 

  
  

Impuls 30/1-1/2. 
Det ble vedtatt å dekke utgiftene til Impuls for inntil 10 ledere fra Dig. Disse skal bl.a. 
være ledere for konfirmantene på konferansen. Kostnaden dekkes over Dig fond. 

Event. 

 

Eirik informerte om at han har besluttet å melde seg ut av Bymenigheten og dermed går han 

ut av MR når utmeldelsen finner sted.  

Som ny vararepresentant kommer Håvard Nesvåg. 

Ekstraordinært møte i MR berammes til mandag 26/1 kl 18.00 – 20.45. for å behandle de 

saker som av ulike årsaker måtte utsettes denne gangen. 
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Neste ordinære møte onsdag 11. februar 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for 

forfriskninger: Kari. (hun og Vigdis har byttet rekkefølge/plass.) 


