Referat fra møte i Ullern menighetsråd
torsdag 29 august 2019 kl. 18:30
Sted:
Referent:
Møteleder:

Menighetshuset
Stig Asplin
Stig Asplin

Innkalt:
Medlemmer:
Folkelisten (FL):
Thorbjørn Brook Steen
Inger J. Schjerven Prizzi
Edvard Cock
Martin Guddal Halvorsen
Katrine Kristiansen
Kristian Kragøe Andresen
Varamedlemmer (FL)
Berit van der Hagen
Jørgen H. Strøm-Andresen
--------------------------Fungerende sogneprest Jorund
AndersenndersenAnderseAndersen
Andersen

Nominasjonskomiteens liste (NL):
Stig Asplin
Åshild Watne
Linett Bjørktol
Fredrik Glad-Gjernesl
Varamedlemmer (NL)
Elise B. H. Thomassen
Per Frode Hove
Inger Marit Brorson
Christine Josepha Hauck

Saker
Til stede på møtet: Thorbjørn Brook Steen, Edvard Cock, Kristian Kragøe Andresen, Stig
Asplin, Åshild Watne, Fredrik Glad-Gjernes, Christine Josepha Hauck og fungerende
sogneprest Jorund Andersen.
Dagsorden:
38/19 Godkjennelse av dagsorden og innkalling.
Vedtak: Godkjent.
39/19 Godkjennelse av referat fra forrige MR-møte
Vedtak: Godkjent.
40/19 Kirkevalget 8-9 september
Vedtak: ” Thorbjørn Brook Steen, Fredrik Glad-Gjernes, Inger J. Schjerven Prizzi og
Alexander Aarø velges som tellekorps og skal telle fra kl. 21 mandag kveld 9.sept. Anne Britt
på kontoret har organisert 36 personer for gjennomføringen av valget. Det mangler 2 voksne til
vakten søndag 8.sept. kl. 13-18. To fra menighetsrådet bes melde seg til dette, men ikke de som
står på valg.”
41/19 Barnehagen. Oppstart og innvielsesfest 1 sept.
Vedtak: ”MR tar orienteringen til etterretning og er veldig fornøyd med at barnehagen nå er ferdig
og i drift. Innvielsesfesten gjennomføres 1 september.”
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42/19 Byggesaken. Status.
Vedtak: ”MR tar orienteringen til etterretning. Lakkering av gulv i storsal og på to av de gamle
kontorene må gjøres, men ytterligere oppussing må sees i sammenheng med at alle regninger og gjeld
i forbindelse med oppussingen blir betalt. AU fortsetter dialogen med UMV for å realisere dette.
Arbeidet med å skaffe midler til glassgang og kapell fortsetter for fullt. ”

43/19 Sognepreststillingen. Utlysningstekst.
Vedtak: «Kristian Kragøe-Andresen bes utarbeide forslag til utlysningsteskt for
sognepreststillingen. Momenter som bør vurderes å være med i teksten er at det må legges vekt
på gode lederegenskaper med gode samarbeidsevner og vi ønsker en raus, samlende og
initiativrik person i stillingen.»
44/19 Ny organist.
Vedtak: «Staben finner et passende tidspunkt for å ønske den nye organisten velkommen i
menigheten.»
45/19 Godkjennelse av ”dåpstre”
Vedtak: «Skisse til mobilt dåpstre til kirken godkjennes og vinderesendes prost og biskop
for endelig godkjennelse.»
46/19 Daglig leder. Videre prosess.
Møtet ble lukket og saken drøftet.
Vedtak: «MR-leder fortsetter dialogen med fellesrådet om prosessen for å få ny daglig leder i
tråd med diskusjonen i rådet».
47/19 Samarbeid med kaféen om arrangementer og utleie.
Vedtak: ”1. Det søkes etablert kirkekaffe på kaféen hver søndag. 2. Det søkes inngått en avtale om
lokalutleie med kaféen for å sikre at utleien av lokalene blir optimal og at husleien blir betalt inn til
menigheten. Lokaler for menighetens egne arrangementer og disse skal normalt ikke betale leie.”

48/19 Referat og orienteringssaker.
Jorund redegjorde for den krevende situasjonen i staben uten daglig leder og sogneprest. Det
oppleves positivt at kafeen nå er godt integrert i menighetslivet og ikke minst at den nye
barnehagen er i drift.
49/19 Eventuelt.
Vedtak:
1. «Jorund Andersen etterfølger John Egil Rø i Fagerlis styre.»
2. «Gaven fra Veidekke på kr. 10.000 benyttes til innkjøp av grill og annet utstyr til bruk
for arrangementer i barne og ungdsomsarbeidet.»
Oslo, 290819
Stig Asplin
Leder
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