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Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 23.03.2022 kl. 17:15 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede:  Truls Glesne, Einar Christensen, Jarl Arnt Heimtun, Gunnar 

Skaar, Thor Anders Puntervold, John Morten Varhaug, Jarl 
Andreas Valand, Geir Ola Tveit 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Christian Garcia de Presno, Jan Øyvind Åvik, Åse Lill Kimestad, 

Ruth Skuland, Øyvind Klungland Lund 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

7/22 Regnskap 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022 7/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner årets regnskap. 
Merforbruk kr. 631.091,- i investering dekkes av disposisjonsfond. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Presentasjon og gjennomgang av regnskapet 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner årets regnskap. 
Merforbruk kr. 631.091,- i investering dekkes av disposisjonsfond. 
 

[Lagre vedtak]  
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8/22 Årsrapport 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022 8/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport for året 2021. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Gjennomgang av årsrapport 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport for året 2021. 
 

[Lagre vedtak]  
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9/22 Økonomi og tiltaksplan - pr. mars 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022 9/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd vedtar følgende økonomi og tiltaksplan: 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Planen ble gjennomgått punkt for punkt. Tiltak som kan/skal gjennomføres i år er satt 
til årstall 2022. Det ble tatt hensyn til kirkevergens forslag, hva som er praktisk mulig, 
ønsker fra menighetsrådene, og hva som kan finansieres. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd vedtar følgende økonomi og tiltaksplan: 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023 oppdatert mars 2022

NB! Tall er kun anslag og derfor usikre

Kirkebygg Beskrivelse av tiltak SøknadspliktAnt kostn Finansiering Utføres

Mandal Bord for teknikker ja 25 000            Fond/drift 2022

Mandal Fjerne benker ja 40000 fond/drift 2022

Mandal Nye tepper i hele kirken nei 733 000 fond 2022

Mandal Tilrettelegging for kirkekaffe div. 10 000 fond/drift 2022

Mandal Nytt toalett/lagerbygg bak kirka ? ? ? ?

Holum Knefall, skinn 2022

Holum Bedre lys ved alteret 2022

Holum Automatisk ringeanlegg ja 250 000

Holum Oppgr. vannpost ved hovedprort (Holumgranitt) nei 0 utføres av egen betjening 2022

Holum Nytt teppe inni alterring 50 000 2022

Holum Gammel ovn hentes hjem (kun til pynt) ???

Harkmark Nye puter til benkene nei 25000 2022

Spangereid Brannslukkingsanlegg/sprinkling ja Statlig tilskudd fra RA under planlegging

Spangereid Male kirken utvendig ja 700 000          fond fra tidl. Lindesnes kom. 2022

Spangereid Løper i kirka 215 000          fond fra tidl. Lindesnes kom.? 2022

Spangereid Fjerne benker og vanger fremst på høyre side ja 25 000            fond fra tidl Lindesnes  kom. 2022

Spangereid Stoler for å erstatte benker ? ? ?

Vigmostad Male innvendig i våpenhus nei 10 000            drift 2022

Valle Nytt teppe i midtgang og alterring nei 266 000          fond fra tidl. Lindesnes kom. 2022

Valle Stoler for å ertsatte benker (nødvendig?) nei ? ?

Bjelland Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen

Bjelland Ringeanlegg, / alt. lukeåpnere med tau ned ja 200 000          200.000 bevilget av Marnardal ikke godkjent

Bjelland Noe flekking/maling på vinduer nei ?

Bjelland Maling av vannbord nei ?

Laudal Maling av kirken innvendig (inkl. innv. vinduer) ja 800 000          300.000 bevilget av Marnardal

Laudal Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) nei 700 000          søknad kommunen

Laudal Maling av vannbord utv vindu nei

Øyslebø Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen

Øyslebø Maling av vannbord nei ? drift

Øyslebø Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass ? ? egen betjening om mulig 2022

Øyslebø Skrape og male vinduer innvendig ? egen betjening om mulig 2022

Øyslebø Flomlys til kirken ? ? ?

Øyslebø Div:utv. trapp, kjellerlem, gruse gangvei nei ? egen betjening om mulig 2022

Kapellet Innstalere varmepumpe ??? nei Fond/drift

Halsefidja Kledning på hovedhus mot vest ?

Halsefidja Asalfaltering ved driftsbyggene nei

Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirkenei 150 000          søknad kommunen

Varmestyringssystem i kirkene ? kirkevergen undersøker med referanse, innhenter tilbud
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10/22 Festeavgift for gravsteder, prisregulering 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022 10/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Prisen for feste av grav i Lindesnes kommune økes med kr. 50,- og settes derfor til 
kr. 250,- pr. år. Ny avgift gjelder fra 01.01.2023. 
Prisen for enkeltgrav i 10 år vil da bli kr. 2.500,- og for dobbeltgrav kr. 5.000,-. 
Saken oversendes kommunestyret i Lindesnes for endelig vedtak. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Saken ble diskutert i forhold til konsekvenser. En høyere avgift vil kanskje føre til 
noen flere slettinger, og derfor frigjøre plass. Det kan også bidra til å øke 
kremasjonsandelen da dette f.eks. ikke vil kreve dobbelgrav. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Prisen for feste av grav i Lindesnes kommune økes med kr. 50,- og settes derfor til 
kr. 250,- pr. år. Ny avgift gjelder fra 01.01.2023. 
Prisen for enkeltgrav i 10 år vil da bli kr. 2.500,- og for dobbeltgrav kr. 5.000,-. 
Saken oversendes kommunestyret i Lindesnes for endelig vedtak. 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

11/22 Orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr. 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022 11/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 23.03.2022: 

 
Møtebehandling 

• Firma: ENØK TOTAL informerer om deres systemer for å redusere 
            energi/strømforbruk. 
Fellesrådet fikk en god og interessant presentasjon av Rune Rosseland om muligheter for å 
redusere strømforbruk i kirkene. Fellesrådet ønsker av kirkevergen undersøker med 
referanser og jobber videre med saken. 
 

• Personalsituasjonen - orientering i møtet 
Det er engasjert organistvikar, Rune Hauan, for 1 år. Han skal i hovedsak jobbe i Mandal og 
Holum sokn første del av vikariatet, og i Lindesnes sokn fra august. Han skal også jobbe 
med å utvikle våre digitale plattformer, nettsider, infoskjermer o.a. 
 
Kirkevergen orienterte ellers muntlig om personalsituasjonen og sykemeldinger. 

 

• Medarbeiderundersøkelse – orientering i møtet 
Det er nå gjennomført arbeidsmiljømøter i Mandal og på Vigeland i samarbeid med 
BHT (Bedriftshelsetjenesten). AMU (Arbeidsmiljøutvalget) følger opp og jobber videre 
med dette. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning. 
 

[Lagre vedtak]  

 
 


