
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

 
Møteinnkalling 

 
 

Møtedato: 14.06.2022 kl. 19:00 
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 Mandal menighetsråd (14.06.2022) - 19/00046-112 Saksliste Mandal menighetsråd 14.06.2022 : Saksliste Mandal menighetsråd 14.06.2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
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Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 14.06.2022 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed fra Dianne. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Besøk: Rita Austad fra Y’s Mens Club og Brynjulf Bakklund fra Hus-styret 

Saker til behandling 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

 
Mandal, 07.06.2022 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
saksbehandler 



18/22 Oppgradering av den gamle kinoen - 20/00024-7 Oppgradering av den gamle kinoen : Oppgradering av den gamle kinoen

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

71 20/00024-7 Ugradert   

 
 

 
 
 

Oppgradering av den gamle kinoen 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det vises til tidligere saksfremstilling og vedtak i Mandal menighetsråd 1. mars 2022 sak 
9/22 om oppgradering av den «gamle kinoen». Oppgraderingen gjelder installasjon av nytt 
ventilasjonsanlegg, nytt el. anlegg og brannalarm, oppgradering av scenerigg og utstyr samt 
utvendig vedlikehold av nytt takbelegg og takrenner. Dette er nærmere beskrevet og gjort 
rede for i saksfremstillingen datert 22.2.2022. 
Siden saken ble vedtatt, har kostnadene økt betydelig både i når det gjelder materialbruk og 
prisøkninger på grunn av ulike eksterne hendelser. 
Total kostnad er nå estimert til kr 4 mill. inkl. mva., som foreslås finansiert med kr 1,7 mill. av 
egne midler, kompensert mva. kr 0,8 mill. og kr 1,5 mill. i økt låneopptak.  Lånesaldo i dag er 
kr 16,4 mill. og det planlegges å øke denne opp til kr 18 mill.  Alle tallene er estimater og 
eksakte beløp vil foreligge etter hvert som anbudskontrakter inngås.  Arbeidet er planlagt 
gjennomført fra og med mai og utover høsten 2022. Kai Sødal har bedt om å fratre som 
prosjektleder av helsemessige årsaker, og det er lagt inn en økning i kostnader til ekstern, 
betalt prosjektleder. Flere faktaopplysninger og beregninger ligger vedlagt i e-post ved 
innkallingen. 
 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd vedtar å gjennomføre den beskrevne oppgradering i sak 9/22 med de 
endringer som nå er kjent mht. materiellomfang og prisøkninger.  Den estimerte 
investeringskostnad innebærer i noen grad usikkerhet, men anslås til kr 4 mill. inkl. mva.  
Dette foreslås finansieres med ca. kr 1,7 mill. i egne midler, kr 0,8 mill. i mva. kompensasjon 
og kr 1,5 mill. i økt låneopptak. Det endelig beløp vil først foreligge når leverandøravtaler er 
inngått og tiltakene gjennomført. 
Agder og Telemark Bispedømme skal godkjenne låneopptak, men det avklares om tidligere 
gitt ramme på kr 20 mill., fortsatt gjelder. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 18/22 14.06.2022 



19/22 Utleiereglement og priser for utleie av Kirkesenteret - 20/00076-2 Utleiereglement og priser for utleie av Kirkesenteret : Utleiereglement og priser for utleie av Kirkesenteret

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

752 20/00076-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Utleiereglement og priser for utleie av Kirkesenteret 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Husstyret har jobbet fram et nytt forslag til nytt utleiereglement og priser. Dette må 
menighetsrådet vurdere vedta hvordan de ønsker det skal være framover. Vedlagt i e-
posten er både gammelt reglement og priser og forslag til nytt reglement og priser. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd vedtar nytt utleiereglement og nye priser  
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 19/22 14.06.2022 



20/22 Møteplaner høsten 2022 - 20/00077-12 Møteplaner høsten 2022 : Møteplaner høsten 2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00077-12 Ugradert   

 
 

 
 
 

Møteplaner høsten 2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Aktuelle datoer for å ha menighetsrådsmøter på Kirkesenteret i Mandal høsten 2022 er: 
tirsdag 27. september, tirsdag 18. oktober, tirsdag 22. november og tirsdag 13. desember. 
Menighetsrådet må i tillegg bestemme hvem som skal ha åpningsordet de 
aktuelle møtedatoene. 
 

Forslag til vedtak 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 23. august kl.19.00 blir det åpningsord v/Frida Sandvik 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 27. september kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 18. oktober kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 22. november kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 13. desember kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
Møtene holdes på Kirkesenteret i Mandal 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 20/22 14.06.2022 



21/22 Menighetsleir - 20/00078-9 Menighetsleir : Menighetsleir

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00078-9 Ugradert   

 
 

 
 
 

Menighetsleir 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd bør vurdere om det skal arrangeres menighetsleir framover, og 
eventuelt hvordan den skal være.  
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 21/22 14.06.2022 



22/22 Månedens fokus i Mandal mengihet - 20/00078-10 Månedens fokus i Mandal mengihet : Månedens fokus i Mandal menighet

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00078-10 Ugradert   

 
 

 
 
 

Månedens fokus i Mandal menighet 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det har kommet inn et forslag om å ha fokus/søkelys på et spesielt tema hver måned. 
Menighetsrådet kan se på om dette er en ide man har lyst til å jobbe videre med. Som 
eksempel kan man ha «Innsamling» som et fokusområde en spesiell måned/spesielt 
tidspunkt på året. Da vil dette temaet få ekstra søkelys på seg i gudstjenesten det aktuelle 
tidspunktet. Videre kan det komme nye tema, som for eksempel verving, bibelgrupper eller 
noe helt annet videre utover året. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 22/22 14.06.2022 
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