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Referat fra menighetsrådsmøte - Torsdag 25. april 2019 
 

Dato:   Torsdag 25. april 2019 kl 1915. 

Sted:   Menighetshuset, peisestuen 

Referent:  Nils Vestel 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

Medlemmer: 

Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 

Thorbjørn Brook Steen Stig Asplin  

Inger Johanne Schjerven Prizzi Åshild Watne 

Frank Erikstad Bjordal-Forfall Linett Bjørkto-Forfall 

Edvard Cock Fredrik Glad-Gjernes-Forfall 

Martin Guddal Halvorsen-Forfall  

 Varamedlemmer (NL) 

Varamedlemmer (FL) Elise B. H. Thomassen-Forfall 

Katrine Kristiansen-Forfall Per Frode Hove-Forfall 

Kristian Kragøe Andresen Inger Marit Brorson-Forfall 

Berit van der Hagen-Forfall Christine Josepha Hauck-Forfall 

Jørgen H. Strøm-Andresen-Forfall  

---------------------------  

Sogneprest John Egil Rø    

Daglig leder Nils Vestel (referent)  

  

 

Saker 

 

21/19 Konstituering av møtet 
 

Saksordfører: Stig Asplin 
 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

22/19 Referat fra MR-møte 14. mars 2019 
 

Saksordfører: Stig Asplin 
 

Vedtaket i sak nr. 19 fra siste MR-referat ønskes endret slik: «MR syns det er et flott 

initiativ og ber staben vurdere hvordan dette kan implementeres. Det bevilges kr. 

2.125.» 
 

Vedtak: 

Vedtaket i sak nr. 19 fra siste MR-referat endres til: «MR syns det er et flott initiativ og 

ber staben vurdere hvordan dette kan implementeres. Det bevilges kr. 2.125.» Utover 

dette godkjenner MR referatet fra MR-møtet 14. mars 2019. 
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MR godkjenner det utsendte referatet. 

 

23/19 Kirkevalget – Siste nytt 
 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 
 

Thorbjørn Brook Steen orienterte. Fristen 1. mai innebærer at menighetsrådsleder senest 

denne dato skal ha mottatt listen med kandidater som nominasjonskomiteen vil fremme 

som kandidater til å stille til menighetsrådsvalget. Nominasjonskomiteen håper at listen 

i beste fall omfatter 13 personer, mer trolig 11-12 personer. Nominasjonskomiteen ber 

fortsatt alle anmode aktuelle soknemedlemmer de treffer om vurdere å stille seg til 

disposisjon. 
  

Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

24/19 Årsmeldingen og Menighetsmøtet 2018 
 

Saksordfører: Stig Asplin 
 

Årsmelding med innkalling til menighetens årsmøte lå ferdig trykket i kirken til 

Palmesøndag. 
 

Ansvarsoppgaver forut for søndagens menighetsårsmøte ble fordelt med tanke på 

kaffekoking, kaker, trykking av årsmeldinger m.m. Det ser ut som dette er under 

kontroll. Nils sender epost i morgen til Stig om hvem fra staben som kommer. 

Møteleder blir Stig. Åshild Watne sa seg villig til å stille som referent. 
 

Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

25/19 Siste om barnehagen og menighetshuset 
 

a) Barnehagen 

Kristian Kragøe Andresen orienterte og sier at søknadsmengden til barnehagen har vært 

god. Kommunen kommer på befaring 2. mai. 
 

Ny informasjon viser at lekeapparatene ute krever noe mer grunnarbeid. Dette gjør at 

prisen på dette elementet vil øke med ca. kr. 200-250.000. Basert på siste opplysninger 

om pensjonsutgifter m.m., ligger det an til at barnehage kan generere et årlig drifts-

resultat på ca. kr. 300-500.000. Lånebehovet tenkes utgjøre kr. 506.000. 
 

Stig Asplin mener årsmøtet på søndag bør høre noe om barnehagens økonomiske 

utsikter. Stig ber også Kristian kontakte ny barnehagestyrer og høre om hun kan delta på 

søndagens årsmøte. 
 

Kristian har etter mailrunde fått tilbakemelding ang. vedtekter. Vedtektene ble 

gjennomgått og enkelte endringer ble innarbeidet. 
 

Barnehagens interimsstyre foreslås slik: Karoline Bettum Solberg, Kristian Kragøe 

Andresen (leder) og Edvard Cock. 
 

Vedtak: 

MR godkjenner det fremlagte utkastet av barnehagevedtekter med de endringer som 

kom frem under møtet.  
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MR godkjenner videre valget av interimsstyret for barnehagen med Kristian Kragøe 

Andresen som leder. Utover dette tar MR orienteringen til etterretning. 

 

b) Rehabilitering av menighetshuset 

Stig Asplin orienterer. 
 

- Siste nytt i dialogen med UMV 

Edvard Cook kommenterte dialogen overfor UMV. 
 

- Rehabiliteringen av menighetshuset. 

Stig redegjorde for status. Gulvet på bad i kjelleren skal males og enkelte dører skal 

byttes. Dermed er denne fasen av rehabiliteringen fullført. 
 

Edvard Cook mener rehabiliteringen av menighetshuset må avsluttes med en 

gjennomgang av de utførte arbeidene. 
 

- Brev fra Johan Fredrik Ziesler av 14.03.2019. 

Stig Asplin vil skriftlig besvare brevet fra Ziesler før søndagens årsmøte. 
 

Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

26/19 Regnskap 2018 og budsjett 2019 
 

Saksordfører: Nils Vestel 
 

a) Regnskap 2018 

b) Budsjett 2019 

Kristian Kragøe Andresen kommenterte revidert 0-budsjett og konstaterer at 

budsjettet er i tråd med tidligere føringer gitt av MR. 
 

c) Kostnadsstatus for barnehagen og rehabilitering av menighetshuset. 

 

Daglig leder er nå i ferd med å utarbeide en oversikt over betalte fakturaer for 

barnehagen og rehabilitering av menighetshuset med en antatt fordeling av hvor på 

menighetshuset arbeid er utført. Dette kan være en driver i dialogen med UMV. 
 

 

Vedtak: 

MR godkjenner vedlagte 0-budsjett.  

 

MR tar det fremlagte foreløpige regnskap for 2018 til etterretning. 

 

MR ber om at det regnskapet for 2019 gis en fremstillingsform som gjør at dette 

regnskapet blir allment forståelig herunder at drift og investeringer blir skilt ut hver for 

seg. 

 

27/19 Referat- og orienteringssaker 
 

- Referat fra siste møte i AU – Onsdag 3. april 2019. 
 

Vedtak: 

MR godkjenner referatet. 
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- John Egil Rø foreslo at MR-møtet 23. mai utsettes idet det da er planlagt en Sør-Afrika 

kveld som MR-medlemmer bør delta på. 
 

Vedtak: 

MR beslutter å sløyfe MR-møtet 23. mai. MR gir samtidig AU nødvendige fullmakter til 

beslutninger knyttet til menighetsrådsvalget 

 

- John Egil Rø foreslo at det fastsatte MR-møtet 19. september bør flyttes da det er planlagt 

frivillighetsfest denne dagen. Forslag til ny dato er 26. september. 
 

Vedtak: 

MR beslutter å flytte dette møtet til 26. september. 

 

- John Egil Rø minnet om at kirkeloven sier at stabens ansatte skal møte menighetsrådet 

minst en gang pr. år. 
 

Vedtak: 

MR beslutter at dette skjer på MR-møtet 26. september. 

 

- John Egil Rø fremholdt at kirkens høytaleranlegg er snart 20 år gammelt og at fornyelse bør 

vurderes. Det er tidvis store problemer med lydforholdene. Stig Asplin fremholdt at dette er 

KfiO´s ansvar. 
 

Vedtak: 

MR ber staben utrede behovet og kostnadsmessige konsekvenser. 

 

- John Egil Rø informerte om påskens leir på Fagerli og gudstjenestene 2019. Det ble omdelt 

en oversikt som viste fremmøtetallene i påskens gudstjenester fra 2002. 

 

- Nytt fra staben: 

o Kantor Tom Eirik Bru-Olsen har sagt opp sin stilling. 

o Vikar i daglig lederstillingen, Nils Vestel, ble takket og takket for seg. 

 
 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 


