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Protokoll  

Møte innkalt av: Odny Kristine Buraas 
(sekretær) på vegne av Tor Grønvik (leder) 

Type møte: Menighetsrådsmøte 
 

Tid/Sted: Torsdag 27. februar 2020, kl 1900-2100 - Kirketunet 

Tilstede: Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Grethe Aasen Schjøll, Nancy Rønning, Trude 
Iren Trondsen Grytbakk (1.vara) Iver Sunnset, Hilde Kristine Sando Modalsli 

Forfall: Ståle Kjetil Buraas, 

Kopi protokoll sendt: Varamedlemmer, Lill-Tove Klingenberg, Irén H. Sandviken, Wenche Nilsen og 
Ellinor Ihle, Liv Berg Krohn-Hansen 

 
Sak 13/20 Godkjenning av referat og innkalling 
Vedtak:  
Menighetsrådet godkjenner referatet, MR-møtet 30. januar 2020. 
Innkallingen godkjennes med tillegg av sakene 21/20, 22/20 og 23/20. 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 14/20 Budsjett 2020 
Vedlagt følger det budsjettet vi har per i dag, noe justert fra forrige møte.  
Vedtak:  
Forslaget til budsjett 2020 for Hurdal menighetsråd vedtas med mulighet for revidering 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 15/20 Konfirmantleiren HEKTA – Lillehammer 

 Hilde Kristine refererer fra leiren, hun var med. 

 Det ble fem konfirmanter fra Hurdal som dro på årets konfirmantleir.  

 Det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor så få melder seg på av årets kull.  

 Hva kan vi gjøre med dette på sikt? Hvor trykker skoen? 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar informasjonen til orientering 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 16/20 Menighetens årsmøte 2020 
Forslag til dato: søndag 29. mars kl 1730 på Kirketunet i forkant av kveldsgudstjenesten i Hurdal kirke kl 1900 
Vedtak:  
Menighetsrådet vedtar at menighetens årsmøte blir søndag 29. mars kl 1730 på Kirketunet i forkant av 
kveldsgudstjenesten i Hurdal kirke kl 1900 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 17/20 – Årsmelding 2019 
Forslag til Årsmelding 2019 var ettersendt. 
Vedtak: 
Menighetsrådet vedtar Årsmeldingen for Hurdal menighet 2019 med de endringer som ble foretatt på møtet. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 18/20 Kirkekaffe våren 2020  

Det bør være en ansvarlig for kirkekaffen som igjen har en liste med navn som kan kontaktes og settes opp 

på de aktuelle datoene for kirkekaffe i forbindelse med gudstjenestene. Denne personen bør ha litt kjennskap 

til kirkekaffens organisering. De som er satt opp på kirkekaffe må bytte innbyrdes eller spørre noen andre hvis 

det ikke passer med oppsatte dato.  

Vedtak:  

AU jobber videre med saken. 

Det velges en koordinator som får en dugnadsliste med navn og telefonnummer.  

De som har sagt ja bytter innbyrdes. 
Følgende gudstjenester må dekkes opp:  

 1. mars  Kirketunet     Nancy 

 29. mars Årsmøtet kl 17.30 – Kirketunet   Anne Marit 

 12. april  Hurdal kirke     medliturg/kirkevert 

 3. mai  Kirketunet     Nancy 

Enstemmig vedtatt 

Sak 19/20 Praktiske ting – Kirketunet 
Følgende innspill fra Husstyret som ble behandlet i MR 

 Utelys som sjenerer – skrus av / pære tas ut inntil videre, til det evt kommer et navneskilt på veggen  

 Ytterdør som ikke lukkes ordentlig når den blir lukket - justeres 

 Utvendig bod til utsyr/redskap – egen sak i forbindelse med evt utbygging av Kirketunet til kontorer 

 Innkjøp av kaffetraktere – saken løftes til AU/husstyret  
Vedtak:  
Menighetsrådet vedtar forslagene til de ulike innspillene 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 20/20 Referat/orienteringssaker  

 Refinansiering av lån i Toten Sparebank. Dette lånet ble overført til KLP-banken 3. februar 
Effektuert vedtak sak 84/19 – MR-leder og menighetsforvalter skal se nærmere på nedbetalingstida, 
kommunens garanti og avtalen med KLP 

 Invitasjon til informasjonsdag - Øvre Romerike Brann og Redning (kurssted og dato kommer senere, 
for første kurs som er 2. mars i Nes er fulltegnet) 
Forslag til de som bør være med på dette: Tor (rådsleder), Aina (kirketjener innetjenesten)           
Birgit (ansvarlig for Åpen kirke) og Trude/Odny (brannansvarlig ved konserter – Hurdal kirke) 
Fritt fram for flere å delta. Kontakter aktuelle deltakere ved neste invitasjon. 

 De ansvarlige for ulike utvalg og arrangement  i menigheten er blitt bedt om å gi innspill til  
årsmeldingen for 2019. 

 Det ble referert fra møtet i  Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd 26. februar 2020.  Møtet ble holdt på 
Kirketunet i Hurdal. 

 Justering av gudstjenesteordningen. Hilde Kristine orienterte.  

 Det ble orientert fra årsmøte 2020 for butikken For-Tune’ 
Vedtak:  
Menighetsrådet tar referatsakene til orientering 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 21/20 – Regnskap 2019  
Menighetskontoret mottok årsregnskapet for 2019, 26. februar 2020 
Vedtak:  
Menighetsrådet vedtar det ureviderte regnskapet for 2019 under forutsetning av revisors godkjenning. 
Regnskapet gjelder både Hurdal kirkelige fellesråd og menighetsrådet. 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 22/20 - Avvikling av bundet investeringsfond, regnskapspost 25500003 
Vedtak:  
Menighetsrådet i Hurdal stadfester: 
Det bundne fondet fra salg av Brattlia ungdomssenter, regnskapspost 25500003, ble i samsvar med 
vedtektene brukt til delfinansiering av det nye Kirketunet i 2015. 
I samsvar med dette omklassifiseres fondet til et ubundet investeringsfond. 

Enstemmig vedtatt 
 

Sak 23/20 Kirkekontor i Hurdal 
Det nye fellesrådet hadde denne saken på møtet 26. februar 2020 
 

«Sak 10/20 Kontorfasiliteter i Hurdal  
Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd leier i dag kontorlokaler i Hurdal kommunes lokaler i Torget 7 i 
Hurdal. Månedlig husleie er pr i dag kr 5 762 pr md. Fellesrådet ser det som praktisk om kontoret, som 
i dag kun har to faste kontorplasser, kunne lokaliseres til Kirketunet, nær Hurdal kirke i stedet. Dette 
ville i så fall bety økte inntekter til Hurdal menighet i form av faste husleieinntekter fra Fellesrådet. 
Forslaget er drøftet med soknepresten og menighetsforvalteren i Hurdal, som begge er positive til 
idéen.  
Forslag til vedtak:  
Fellesrådet ber Hurdal menighetsråd utrede mulighetene for å bygge/gjøre endringer i menighetens hus, 

Kirketunet, slik at sokneprest og menighetsforvalter kan få kontorarbeidsplasser på Kirketunet. 

Fellesrådet ber i tillegg Hurdal menighet vurdere muligheten for et ekstra kontor som kan benyttes av 

trosopplærer, gravplassarbeider og kirketjener i fellesskap. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Menighetsrådet bør drøfte hvordan vi går videre med saken.» 

 

Vedtak: 
Hurdal menighetsråd ber arbeidsutvalget fremme forslag til neste menighetsrådsmøte om hvordan en slik 
utredning kan legges opp og hvem som bør involveres i arbeidet. 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 24/20 Eventuelt 
Rådsleder varslet om de sakene som var tatt inn i møteinnkallinga til dagens møte 
Trude I. T. Grytbakk ønsker at Hurdal kirke skal sees fra Hurdalssjøen/Gjødingelva (sjøvegen) og at den flotte 
utsikten fra Hurdal kirke det kunne ha vært dersom skogen hadde blitt hogd mellom riksvegen og elva/sjøen. 
Det undersøkes om hvem som eier dette området, og evt søknad om mulig hogging.  
 
Hurdal, 27.02.2020 
Tor Grønvik     Odny Kristine Buraas 
Leder       sekretær 
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