
 
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ås kirkelige fellesråd 
  

PROTOKOLL 
Fra møte i Ås kirkelige fellesråd 

Møtedato: Torsdag 27. februar 2019 fra kl. 19.00 til kl. 21.00 

Møtested: Nordby menighetssenter 

 

Til stede: 

Olav Aardalsbakke, leder, Nordby 

Jan Fredrik Holmqvist, nestleder, Ås 

Asbjørn Rønning, Kroer 

Gro Elin Vinnes Tutturen, Kroer  

Sissel Beate Samuelsen, vara Nordby 

Poul Bolus Johansen, kommunal repr.  

Jan Kay Krystad, vara geistlig repr. 

  

Kristine Thorstvedt møtte som sekretær. 

 

Forfall:  

Elg Ola Nordrum, Ås 

Tom Møller, Nordby 

Hege Fagermoen, geistlig repr. 

 

Av 8 var 7 representert. 

 

Sakslista til dagens møte ble godkjent. 

Behandlede saker: Sak 1/2/3/4/2020. 

Det var ikke meldt noen referater, men tre orienteringssaker. 

 

 

 

 

Sak 1/2020: Årsrapport og årsregnskap 2019 – Ås kirkelige fellesråd 

 

Årsregnskap og Årsrapporten fulgte vedlagt.  

 

Fellesrådets vedtak: 
1. Årsrapport og årsregnskap for kirken 2019 fastsettes av Ås kirkelige fellesråd og oversendes til 

Follo distriktsrevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.  

2. Mindreforbruket i 2019 er på kr 601 701.  

 a. Ansvar 410 – trosopplæring – hadde et merforbruk i 2019 på kr 24 370. Midlene dekkes fra 

tidligere års avsetning til budet fond..  

 b. Ansvar 420 – trosopplæring i Søndre Follo – hadde et mindreforbruk i 2019 på kr 4 473. 

Disse midlene søkes overført til 2020.  

 c. Ansvar 430 – prostidiakon – hadde i 2019 et merforbruk på kr 16 728. Midlene dekkes av 

tidligere års avsetting til bundet fond..  

d. Udekkede midler til investering på kr. 21 337 dekkes av mindreforbuket fra 2019 hentes fra 

driftsfond.  

e. Øvrig drift har et mindreforbruk for 2019 på kr 638 327. Mindreforbruket avsettes til driftsfond 

 



Sak 2/2020: Menighetsbladet – regnskap og årsrapport 2019 

Regnskap og årsrapport som eget vedlegg. 

 

Fellesrådets vedtak: 

1. Ås kirkelige fellesråd tar menighetsbladets årsmelding for 2019 til orientering. 

2. Ås kirkelige fellesråd godkjenner det framlagte og reviderte regnskapet for 

menighetsbladet i året 2019. Det rettes en stor takk til alle frivillige medarbeidere som bidrar 

til det gode resultatet. 

 

Sak 3/2020: Orgel i Kroer 

Vedlegg: Brev fra kantorene 

Saken ble drøftet i rådet.  

 

Fellesrådets vedtak: 
Fellesrådet ble orientert og drøftet saken og ber Kroer menighetsråd om uttalelse vedrørende orgel i 

Kroer. Fellesrådet ber også om en redegjørelse for det arbeidet som er igangsatt.  
 

Sak 4/2020: Eventuelt. 

- Klokkeringing i Nordby fra Våpenhuset 

o Det er kommet forslag om å trekke tauene til kirkeklokkene i Nordby fra tårnet og 

ned i våpenhuset, slik at en kan stå i våpenhuset å ringe. Er dette noe det kan 

jobbes videre med? 

 

Følgende saker ble det orientert om under møtet; 

 

- Tyveri i Ås kirke 

- IKT for fellesrådet 

- Oppussing av kontorlokalene i Sagaveien  

 

 

 

 

Ås, 27. februar 2020 

 

 

Kristine Thorstvedt (sign.) 

kirkeverge 


