Referat fra menighetsrådsmøte 14. juni 2018
Dato:
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Daglig leder Hilde Flaten
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Saker
64/18 Godkjenning av saksliste og innkalling
Saksordfører: Rannveig Wahll
Drøfting: Det kom en kritisk merknad til at skjenkesaken skulle tas opp for tredje gang. Det ble anført
at dette er uheldig bruk av tid og repetisjon. Vedtaksforslaget kom for sent. Dette er en kontroversiell
sak. Fra AU ble det anført at saken allerede har skapt en splittende situasjon i menigheten.
Dokumentet som kom fra stab før forrige møte ikke ble med på møtet i mai fordi den kom for sent.
Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

65/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 24. mai
Saksordfører: Rannveig Wahll
Vedlegg: SAK5318_20180419 Referat fra menighetsrådsmøte 19 april 2018.pdf
Vedtak: Referatet godkjennes.
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66/18
Alkoholservering i kafeen og på menighetshuset
Saksordfører: Rannveig Wahll og Stig Asplin
Vedlegg: SAK6618_Servering av alkohol i menighetshuset.pdf
Drøfting:
Saken ble grundig drøftet og sakens moment belyst. Det er kommet fram et forslag som baserer seg på
innspill, dialog og samtaler «på tvers».
Flere som stemte nei har fremdeles som primært standpunkt som vedtak i forrige møte at det skal
være totalt nei til skjenkebevillingen. Det har likevel vært vurdert slik at vi som samarbeidspartner og
aktør kan være tjent med å komme fram til et kompromiss for å bli regnet som en seriøs
samarbeidspartner og for å unngå splittelse og splid.
Det fremlagte forslaget er en helhet Viktig om det kan bidra til å forhindre et skisma i denne saken. Det
er ikke en sak som egner seg for en menighetsmøtebehandling. Menighetens policy har vært at det
skal være en alkoholfri sone.
Saken kan handle om det å være åpen og inkluderende og ha et sted for de alle? Ikke et sted for de få.
Handler om å få ned terskelen for å komme hit.
Det er kontroversielt etisk og kirkelig at det åpnes for skjenkebevilling på et menighetshus. Dette kan
bidra til å øke risikobildet med tanke på vold eller ubehagelige opplevelser eller uønsket atferd i
betraktning at vi har brukt store summer på denne satsningen og derfor bør vi legge best mulig til rette
for at dette skal kunne lykkes. Kirkemøtet peker på at det finnes mange barn som lever under forhold
der alkohol er et problem. Bydelen har et høyt alkoholforbruk blant ungdom. Vi skal ikke legitimere og
legge til rette for økt alkoholbruk.
Punktene sender en del signaleffekter – det er det viktigste med punktene i forslaget.
Det ligger også et evalueringselement i pakken/vedtaket slik at vi kan ta det hele opp etter et år.

Vedtak:
1)
Driveren av Holgerslyst Café gis anledning til å servere alkohol til sine gjester under følgende
forutsetninger:
 Ungdom under 25 år skal ikke kunne kjøpe alkohol.
 Det skal ikke selges brennevin i Caféen.
 Det er spiseplikt ved servering av alkohol.
 Skjenking stenger senest kl. 21.00 på torsdager.
 Skjenking er stengt i skoletidens- og barnehagens åpningstid.
 Det skal være en god dialog mellom driveren og menigheten (v/daglig leder) slik at cafeen kan
gjøres alkoholfri ved ulike arrangementer med barne-/ungdoms-/familieprofil.
 Øl og vin skal oppbevares under disk og ikke synlig «reklameres for»
 Skjenkebevillingen evalueres etter 1 år, men menigheten/staben forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i forutsetningene underveis ved uheldige konsekvenser av skjenkebevillingen.
 Driveren følger Alkoholloven § 8-11*
i tillegg til å være seg særdeles bevisst på hvilket måtehold cafeens lokasjon krever.
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2) Leietakere av menighetshuset pålegges ikke særlige restriksjoner med hensyn til alkohol til lukkede
arrangementer, men må forholde seg til offentlig regelverk. Leietagere som ikke utviser godt
skjønn når det gjelder skjenking av alkohol i menighetshuset, kan utestenges fra å leie i
fortsettelsen.
3) Stab og menighetsråd oppfordres til å være seg bevisst hvilket eksempel som settes ved eget
forbruk.
* Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer: «Det er forbudt å selge,
utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.»
Avstemming: 10 for – 1 mot

67/18

Byggesaken - økonomi

Saksordfører: Kristian Kragøe Andersen
Det er lagt «ny» og bedre kapasitet på elektrisitet til huset, barnehage og kapell. Det har blitt investert
betydelig over budsjetterte kostnader i elektrisk opplegg. Det er lagt en ny ledning med kapasitet for
huset og kapellet og barnehagen. Det profesjonelle kjøkkenet var egentlig del. Men det ble nødvendig
fordi vi ville ha en profesjonell driver. Dette avdekket at huset ikke var dimensjonert for et slikt
kjøkken. Vi må gjøre et godt regnestykke slik at UMV kan bidra til helheten utvendig. Terrasse,
toaletter, universell tilgang med mer kan gjøre at de vil inn med ytterligere summer. Kapellet vil være
viktig for helheten i økonomien.
Daglig leder informerer om at det har gitt likviditetsutfordringer.
Forslag til oppfølging av likviditetsproblemene: AU følger opp og får myndighet til å finne akutte
løsninger på dette.
Det er behov for et mer samlet budsjett for videre byggeprosess. Dette må foreligge før neste AU slik
at det kan ses på der og legges fram for MR i neste møte 6. september. Anbudsdokumenter for
kapellet kommer før sommeren. Det er vanskelig at vi ikke har gjort et mer overordnet
budsjettoppsett.
MVA- oppgjøret er ikke sendt inn endelig. Det er nødvendig med en gjennomgang for å få det vi har
krav på. Disse pengene trenger vi til å ha som stående kapital for husbanklånet når dette kommer.
Å låne a konto fra Tinken-fondet vil kreve at vi betaler tilbake renter i henhold til reglene for bruk av
fondet. Vi har neppe økonomi til å bygge som vi gjør uten en betydelig inntektsøkning.
6 september-møtet må vi ha fokus på økonomi både byggesaken og driftsøkonomi.

Vedtak:


MR tar orienteringen til etterretning.



AU gis fullmakt til å finne midlertidige løsninger på de aktuelle likviditetsproblemene som vil
oppstå i sommer.
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68/18

Byggesaken – framdrift

Saksordfører: Stig Asplin
Arbeidene er nå i gang på leiligheten. Vaktmester skal flytte inn igjen etter ferien.
Hele bygget (kontordel og utleie) blir stengt i juli. Ny trapp kommer i juli og heis i begynnelsen av
august. Det vil da gjenstå noe arbeid med de gamle kontorene. Inne i storsalen er det laget noen
midlertidig åpne ventilasjonsrør som er rettet nå. Vi må finne praktiske løsninger knyttet til
toalettforholdene: Veggen inn til boden nede flyttes frem slik at personaltoalettet også kommer bak
denne.
Anbudsdokumentene for barnehagen har ventet på grunn av usikkerheten rundt kapellet.
Vi har bedt KfiO om en langvarig bruksrett. Det ligger en lovmessig skranke i hva man kan gi av
bruksrett. Det er mer sannsynlig at det er rom for man heller kan få overdratt kapellet fullt og helt til
menigheten. Det kreves særlige grunner og skal godkjennes av departementet økonomi og at man har
tilgang til flere kirker er viktige sider av saken. Det tar antagelig ca halvannen uke før vi skal sende inn
søknaden.
Det betyr at vi sannsynligvis ikke har en ferdig avklaring før i august år. Da må man evt også starte med
barnehagen.
Husbanken har godkjent at vi utsetter barnehagen til august. (jfr purring siden det ikke var startet).
Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning og avventer endelig kostnadsramme for barnehage og
kapell og resten av utbygging av menighetshuset i september-møtet.

69/18

Kafeen – avklaring av kontrakt

Saksordfører: Edvard Cock
Det er nødvendig med en avklaring rundt de siste formaliteter i kontrakten med driver slik at vi kan
ferdigstille og signere kontrakt. Vi får trolig leieinntekt på 140 000 i år.
Drøfting: Vi burde hatt en avtale som forelå da han startet. Det var mange juridiske og praktiske ting
fra drivers side heller ikke har vært på plass – derfor har det heller ikke vært mulig å sluttføre en
kontrakt.
Vedtak: Kontrakten ferdigstilles for driver av kafeen med utgangspunkt som forelå til møtet. Edvard
Cock får fullmakt for å ferdigforhandle og legge fram for AU for godkjenning.

70/18

Orienteringssaker knyttet til stillinger i Ullern menighet

Saksordfører: Hilde Flaten og John Egil Rø
Kapellanstillingen: Denne utlyses i disse dager. Søknadsfrist og ansettelse over sommeren. I praksis
betyr det at trolig tiltredelse blir ved årsskiftet.
Kateket: Annette Fredly har fått tilbud på stillingen som kateket i Ullern
Ungdomsarbeider: Stillingen utlyses i disse dager
Diakon: Diakoniutvalget har hatt teksten til gjennomsyn og innspill er mottatt. Stillingen er utlyst.
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Trosopplæringsleder: Elisabeth Frafjord Torp har takket ja til stillingen som trosopplæringsleder etter
Hanne Louise Salvesen og starter i ny stilling 1. august. Vi går gjennom hennes tidligere
arbeidsoppgaver med sikte på fordeling av oppgavene.
Stillingen som menighetspedagog: Daglig leder delte tidligere ut 2 vedlegg med informasjon om
innhold i menighetspedagogstillingen slik den er i dag. Den består av frivillighetsrabid mot eldre,
gudstjenester og annet arbeid. Menighetsbyggende arbeid som Superonsdag osv. tilrettelegging for
søndagsskolen. Deltakelse i trosopplæringstiltak, korarbeid med Knøttene og barnekoret og tilknyttet
aktivitet der disse deltar på arrangementer og gudstjenester. Korarbeidet viktig for å få kontakt med et
segment vi ikke ellers får kontakt med. Konfirmantarbeidet er spin off av annet tidligere arbeid.
Daglig leder mener det er viktig at vi raskt søker etter en til å dekke korarbeidet for at dette ikke skal
falle bort og må bygges opp på nytt og anbefaler at en 20% stilling lyses ut nå.
Drøfting: Er det mulig å få dette til som frivillig arbeid i Ullern. Kanskje skal vi også tenke en annen
form for korarbeid. Viktig at vi tenker inntekter også, medlemskontingenter. Hvilken rolle kan kantor
ha i dette arbeidet?
Ungdomsarbeider i Skøyen måtte også være med å skaffe inntekter.

Vedtak: MR tar orienteringene til etterretning
Åshild Watne konfererer med Elisabeth Frafjord Torp og Tom Eirik Bru-Olsen for å drøfte ulike
alternative løsninger.
Stillingsutlysning for korarbeidet, stillingsstruktur og oppgavefordeling sees i sammenheng med
revisjon av budsjettet i septembermøtet.

71/18

Forslag til installasjon til bruk under dåp/utsmykning i kirken

Saksordfører: Hilde Flaten
I forhold til fastsatt trosopplæringsplan og gudstjenestetiltak for dåpsbarn et forslag om en
installasjon til håndtering av dåpsengel/dåpsdue praksis i kirken. Kunstner Einar Stoltenberg har med
til hvordan dette kan gjøres og visualiseres.
Drøfting: Vi burde spørre flere kunstnere. Olav Thomassen er et forslag. Bør den heller være løs og ikke
festes og heller være på hjul.
Utsmykking av Bygdøy har vært gjort av barn i regi av skolen.
Åshild Watne er med og sjekker hva andre menigheter gjør. Thorbjørn Brook-Sten sjekker med kunst
og håndverkslærere.
Vedtak: Åshild Watne undersøker hva andre menigheter gjør. Thorbjørn Brook-Steen sjekker med
kunst og håndverkslærere om hvordan prosjektet i Bygdøy kan overføres til Ullern. Saken tas opp
senere i høst.
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72/18

Referat fra utvalgene


Diakoniutvalget – Referat forelå ikke



AU (vedlegg)

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

73/18

UMV - Årsmøte

Saksordfører: Rannveig Wahll
Årsmøtet i UMV ble avholdt tirsdag 12. juni, Rannveig Wahll var til stede. Det kom mange spørsmål
som viste at det er mange misforståelser «der ute». Styret ble gjenvalgt bortsett fra Elisabeth Rø
Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

74/18

UMV – søknad om opprydding i uteområde

Saksordfører: Edvard Cock
Det har vært en dialog med UMV vedørende beplantning i skråningen foran menighetshuset. Edvard
Cock informerer
Drøfting: Vi trenger en helhetlig plan for uteområdet? Bør det ses i sammenheng med andre ting som
f.eks. søppel og kanskje et søppel-hus. Men vi trenger en helhetsløsning.
Skolens container bør også fjernes og heller få i gang fontenene. Arkitektene har allerede jobbet med
en landskapsarkitekt. Kan vi bruke studenter som kan gjøre noe
Vedtak: Vi avventer å søke UMV og prøver å se det hele som del av en totalplan og om vi kan formidle
dette til UMV.

75/18

Nytt fra arbeidet og datoer framover

24. juni – skolestartsgudstjeneste og avslutning av Hanne Louise Salvesen. MR ønsker å komme med en
hilsen.
Offisiell åpning av kafeen 20 juni kl 1900. Stasmusikk og snorklipping. Dette vil gi god publisitet. Vi må
også kommunisere i alle kanaler om åpningen.
Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

76/18

Eventuelt

Saksordfører: Rannveig Wahll
Rannveig Wahll orienterte om sitt ønske om å få avløsning fra sitt lederverv fra høsten.

Rannveig Wahll, leder
(sign)
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