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Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 01.03.2022 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad på Teams pga korona, Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, 
Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, 
Thor Anders Puntervold, Øyvind Klungland Lund, Eva Marie 
Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Christian Garcia de Presno og Frida Sandvik 
  
Andre: Henriette Reiersen, Kai Sødal, Trond Haven, Grete B. Skjebstad 

og Elisabeth Kjølberg 
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad via Teams og Ruth Skuland i møtet 
  
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Eventuelt 

   
Mandal, 01.03.2209.03.2022 
 
Bjørn Arve Bentsen 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning 

Menighetsrådet takker for besøket fra Bruktbutikken, og for god informasjon fra Grete 
B. Skjebstad og Elisabeth Kjølberg! Takk for den fantastiske gode jobben dere gjør 
for Mandal menighet! Vi er stolte av dere! 
 
I tillegg takker menighetsrådet Henriette Reiersen (økonomiansvarlig for Mandal 
sokn), Trond Haven (Regnskap Sør) og ikke minst frivillig medarbeider Kai Sødal for 
den flotte jobben de har gjort med regnskapet og budsjett, for god informasjon i kveld 
og oppklarende svar på spørsmål rundt menighetens økonomi.  
 
 
 
 
Saker til behandling 

3/22 Innspill til Lindesnes kirkelige fellesråds tiltaksplan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 3/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd har følgende innspill til Fellesrådets tiltaksplan: Fjerne 
benkene bak i Mandal kirke, lage ny miksepult, nye tepper i kirka og spesielt der hvor 
benkene har blitt flyttet bort bak i Mandal kirke, langbord til kirkekaffe, tilrettelegging 
for kirkekaffe (kanskje mulig i rommet under trappa å få til en kjøkkenkrok med vask 
og kaffemaskin for å nevne noe), nytt bygg bak kirka med nye toalettrom osv. I 
Harkmark menighetsutvalg har formidlet et ønske om nye puter i alle benken i kirka 
samt asfalt på parkeringsplassen 
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4/22 Menighetsfest og Årsmøte 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 4/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjenner planene for menighetsfesten og gjennomføringen 
av årsmøtet/menighetsmøtet for 2022 
 

 

 

5/22 Innspill til Virksomhetsplanen fra underutvalgene til 
menighetsrådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 5/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråds medlemmer setter av søndag 27. mars for å jobbe med 
Virksomhetsplanen på Skjernøya etter gudstjenesten. 

 

 

6/22 Årsregnskap for 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 6/22 

 
 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  
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Mandal menighetsråd godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2021, som viser et 
resultat på kr 197 445. Overskuddet anvendes til delfinansiering av det planlagte 
oppgraderingsarbeidet av kinoen på Kirkesenteret.  
 

 

 

7/22 Budsjett 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 7/22 

 
 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighet godkjenner budsjettet for 2022 som er lagt fram, og vil samtidig 
takke alle de involverte for et flott arbeid så langt!  
Forslag til 

 

 

8/22 Årsrapport 2021 for Mandal menighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 8/22 

 
 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjenner årsrapporten slik den ble presentert på møte 1/3-
22, med en ekstra liten beskrivelse av den månedlige kveldsmessen. 
 

 
9/22 Oppgradering av den gamle kinoen på Kirkesenteret 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 01.03.2022 9/22 
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Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd vedtar følgende når det gjelder oppgradering av kinoen: 
Seksjon nr. 3 (kinolokalet) i eiendomssameiet 160/1080 oppgraderes med nytt 
utvendig takbelegg og installasjon av nytt ventilasjonssystem slik det fremgår i dette 
saksdokumentet. 
Total ramme estimeres til ca. kr 2,2 mill. eks mva og finansiers med ca. kr 1 mill. i 
oppsparte midler og ca. kr 1,2 mill. gjennom utsettelse av ett års avdrag på lån og 
andre forventede gaver.  Det forutsetter at inntektsbudsjettet for Kirkesenteret fortsatt 
vil kunne oppnås med ca. kr 1,9-2 mill. årlig. 
Det legges opp til to separate hovedtiltak.  Ett for installasjon av nytt 
ventilasjonsanlegg og ett for reparasjon av tak, som hver for seg anslås til under 
terskelverdien på kr 1,3 mill. i anskaffelsessammenheng.  Øvrige tiltak anslås til 
under kr 100 000 hver for seg. 
Det opprettes en prosjektgruppe bestående av Bjørn Arve Bentsen, Elisabeth Mo 
Bakklund, Ole Erik Grostøl og Kai Sødal.  Prosjektgruppen har fullmakt til å 
planlegge og gjennomføre tiltakene samt velge tilstrekkelig og nødvendig 
rådgiverkompetanse i prosessen.  Tiltakene planlegges og iverksettes i løpet av 2022 
og oppløses når tiltakene er tiltakene er ferdige. 

 

 

 
Eventuelt 


