
               

 
MØTEBOK 

3 / 2018 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 13.03  -  2018 
Møtetid:  10.00 – 12.45 
Til stede:Eva Thrane Nielsen. Kari Grinde Størby, Ragnhild Jacobsen, Rolf I. 
Gjerken, Kåre W. Pedersen, Knut Zakariassen og Anne Lise Næss  
 

Saknr. SAK side 

18/18    Tor Egil Bakken kommer og gjennomgår årsregnskapet med oss. 
Godkjenning av årsregnskap. 

1 

 Vedtak : Tor E. Bakken startet med at vi driver bra, at vi har en god 
økonomi, at vi har tatt grep – og ikke minst at vi kan klare moms- 
kompensasjon i 2018. Vi må prøve å forvalte pengene fra 
langestrandsfondet bedre. Det er en god avkastning på det i DNB. Det 
står i fellesrådets regi. 
Vårt regnskap er basert på kommunal regnskaps - skikk, noe som blir i 
overkant formelt og vanskelig  for vanlige folk. Tor E. Bakken er vår 
rådgiver. Det å sette opp og holde budsjettet er vår viktigste jobb. Vi kan 
ikke bruke penger som ikke står i budsjettet, for budsjettet må 
balansere. 
        En omsetning på 20000 eller mer vil gi moms refusjon. Vi følger her 
det kommunale regelverket og har klare regler for hva hvilke innkjøp 
som vil gi moms- refusjon. MR bør avtale med butikker om handling 
uten kort. 
 
 

 

   Godkjenning av referat 2 / 18 1 

 Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

 

20/18  Godkjenning av innkalling 3/18  

  Vedtak: Enstemmig godkjent.  

21/18   Referater.  
1:Teppelegging i Larvik kirke. Firmaet har gjort en strålende jobb,  

    og det er godt å gå på. 

2: Filminnspilling i Larvik kirke. Regning er sendt selskapet for  

    Utlegg. Utlånet gikk veldig bra. De var fornøyd med  

    Innsatsen og behandlingen. 

3:Rusti har hatt befaring i Langestrand kirke ad. Lerret og projektor. 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



   Håper å få alt ferdig før sommeren. Kirken er så gammel at det må  

    Avklares med riksantikvaren. Rusti , Knut og Eva skal lage  

    Illustrasjoner til forklaring av løsning. Pris: ca 30000. 

4: Begravelsen til Nanna Treschow. Ninni Borch Jensen har kjøpt 

    Krans for Larvik MR. 

5: Ny biskop i Tunsberg bispedømme. Det har kommet 32 forslag. 

    Vi får alle opplysninger senere, og skal behandle saken før 

    5. mai. 

 

6: Nytt fra Fellesrådet ved Rolf I Gjerken.Onarheim er 100 %  

     Sykmeldt. Det er 12 søkere til stillingen. Intervjuer ble avholdt 

     9. mars. 

     God økonomi i FR. 

      Det er uttrykt bekymring for bråk ved utbyggingen av Sika-tomta. 

      K. Zakariassen skal sende avviksmelding om bruk av støyende 

      Maskiner derfra under begravelser på Undersbo kirkegård. 

      Det er fra bispedømmerådet kommet forslag om justeringer av 

      Sognegrenser i Hedrum og Tjølling. Hedrum , Kvelde og Hvarnes 

      Foreslås slått sammen. Haga går til Nanset og Verningen går til 

      Tjølling. 

 

7: Nytt fra stabsmøter. Britt Mari O. Zakariassen hadde fått  

     Forespørsel/tilbud fra ekteparet Hågan om at de vil ha et foredrag 

      Med bilder og film fra byggingen / første periode fra Sports- 

      Kapellet. Vi takket ,JA og ba Om å videreformidle svaret, som da 

      vil være et tilbud til menigheten i oktober – november. 

      Det var også spørsmål om å opprette en bibelgruppe i menighetens 

      Regi. Frivillighetsgruppa får innbydelse, men alle er velkomne. 

 

8: Nytt fra Frivillighetskomiteen. Etter sitt siste møte la de fram hele 

    planen og lister for klokkere og kirkeverter. De har gjort en  

    fantastisk jobb som vil gjøre oppgavene i kirken tryggere og 

    enklere for alle – og ikke minst oss frivillige. De vil nå sende  

    forslaget til staben, og så må de som oss ta stilling til den. MR  

   tar godkjenning opp som sak på neste møtet. Når den er godkjent 

   bør vi ha et møte med staben om å sette planen ut i praksis. 



Kåre Pedersen blir vår PR ansvarlige. Han har utarbeidet en plan for 

arbeidet og er veldig dedikert på jobben. Flott innsats Kåre!! 

9: Sakristi i Larvik kirke. 

10: Kirkeverge og daglig leder. Ove Berrefjord er konstituert 

foreløpig. Det er 12 søkere til stillingen. 

11: Takkebrev fra Sjømannskirken. 

12: Referat fra konsert med Espen Melbø i Oslo domkirke. Kåre  

       Pedersen var til stede og kunne ikke få fullrost vår kantor nok! 

22/18 Kjøreplan for gudstjenester. Hvor finner vi utstyr. Hva med ringing, 

lys osv. 

 

  Vedtak: Tas opp når planen er klar – og kirketjener tilbake etter  

   Syke – permisjon. 

 

23/18 Kveldsgudstjenestene. Hva gjør vi med dem?  

    Vedtak: Fra høsten av  starter vi gudstjenestene kl. 19.00. Hvis det er få 
    mennesker til stede setter vi stoler opp ved alteret. 
 

 

24/18   Fasteaksjonen 2018, 20. mars ved konfirmantene. Hva trenger K.  
  Zakariassen av hjelp? 

 

   Vedtak: Samme opplegg som før, møte opp kl.16.30. K. Zakariassen  
   glad hvis noen av oss vil hjelpe til 

 

25/18 PR for gudstjenesten kl. 19.00 skjærtorsdag  med etterfølgende måltid i 
kirkestua. Larvik KUF står for mat og servering. Annonse i forkant? 

 

 Vedtak: K. Pedersen sørger for annonse og PR.  

26/18 Langestrand kirkes 200-års jubileum. Regnskap og økonomi.  

 Vedtak: K. Pedersen har ikke fått alle regninger, men vi kommer tilbake 
   Til det senere. Offeret går til menighetsarbeidet. 

 

25/18   Eventuelt:Kirketjeneren er tilbake 19. mars. 
Vi skal ha åpen Larvik kirke 26. mai. 
Oppmøtet i kirkene har økt med 12 %. 

 

   

 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 
 
 

 


