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Møtereferat

Utvalg: Slagen menighetsråd

Møtested: Prestegården

Dato: 27.08.2020

Tidspunkt: Kl 19.30 – 21.30

Til stede: Ingjerd Nordstrand, Magne Bjørnereim, Størk Heggdal, Margrethe Sellæg Moe og Jon 
Randby
Forfall: Elin-Merete Fortuck og Tove Rise 
Referent: Ingjerd Nordstrand

SAK MR 43/20: Godkjenning av innkalling og møtereferat

Innkalling og møtereferat er godkjent av MR. 

SAK MR 44/20: Hoppeslott: Nye forskrifter gjør Hoppeslottet ulovlig. Hva gjør vi? 

MR vedtar at vi kvitter oss med hoppeslottet, og eventuelt leier inn om vi ønsker å benytte oss av det 

en gang. 

Slagen menighet eier hoppeslottet med Strand leirsted, og gir dem tilbudet om å ta over hoppeslottet. 

Om ikke de ønsker det, selger vi det. 

SAK MR 45/20: Oppdatert økonomirapport. Innskuddskort. 

Innskuddskort: MR må vedta om vi skal fortsette med kontanter i kirken eller om vi skal gå over til 

noe annet. Enn så lenge kan vi ikke håndtere kontanter, men MR må vedta om vi skal gå tilbake til det. 

Ved innskuddskort betaler vi 75 kr per gang vi setter inn penger. 

MR vedtar at vi beholder kontanter, men minker på antall ganger vi setter pengene inn, f.eks. 

månedlig. 

Jon sjekker ut med Per hvordan vi kan gjøre dette mest mulig praktisk i forhold til bilagene som må 

sendes inn som dokumentasjon. 
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Oppdatert økonomirapport: Jon har sendt rapporten til Margrete, der det ble funnet en feil på 

10.000 kr. Margrete går inn og ser mer på bilagene for å se om det er flere feil i bilagene. Jon 

videresender til Margrete. 

Vi ligger godt an i regnskapet. Vi har hatt mindre inntekter, men også mindre utgifter. 

MR har ca. 650.000 kr igjen i lån av Brekke Menighetshus, så MR må vedta hva slags fond pengene 

fra salget skal settes. 

SAK MR 46/20: Basar/juleverksted

Størk sjekker opp hvordan digital basar kan gjennomføres. 

Vedtak: Invitere til digital basar, og evt få til en musikalsk sammenkomst på kvelden. 

SAK MR 47/20: Speiderhuset hos Johnny Eriksen. Nytt lokale for konfirmantundervisning og 

Brekkeklubben. 

Helge, Daniel og Margrete har vært på befaring i Speiderhuset, og har sett at dette kan fungere godt i 

Speiderhuset på Brekke.

Johnny ønsker at MR betaler inn en fast pris til Speiderhuset i året, slik at MR kan benytte seg av 

lokalet når vi trenger. 

Om Brekkeklubben skal bruke Speiderhuset, må enten speiderne bytte dag eller Brekkeklubben må 

bytte dag. Speiderne bruker i utgangspunktet Speiderhuset hele mandagen.  

Fram-huset kan brukes til gudstjenester, og kan leies da til de gangene vi trenger det. 

Diakonatet får ikke plass i Speiderhuset. Margrete tar kontakt med Diakonatet for å høre om de har 

forslag til løsning på lokale til dem. 

Margrete sjekker ut priser for både Fram-huset og Speiderhuset for å se hva slags kostnader det er 

snakk om. 

SAK MR 48/20: Innspillsmøte for ny kirkelig organisering i Søndre Slagen kirke 08.09.20

Størk, Margrete, Magne og Ingjerd deltar. Magne sjekker med Elin-Merethe og Tove. 

SAK MR 49/20: Menighetsmøte 08.11.20

Innføring av ny liturgi er utsatt til pinse 2021. Liturgibøkene er ikke ferdig enda, og denne saken kan 

derfor utsettes. 

Vi utsetter menighetsmøtet til vi har en konklusjon å orientere om i Brekke-saken. 
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SAK MR 50/20: Ymse

Salg av Brekke Menighetshus: 

Magne og Jon har sendt kopi av mailene til styret og daglig leder i Brekke barnehage, men ingen har 

fått noe respons på dette. 

Det har ikke vært noe styremøte i barnehagen enda der saken har vært oppe til vurdering. 

Magne tar kontakt med Tom Ofrim og får en avklaring på hvordan situasjonen er for dem. 

Gir da beskjed om at vi er klare for å lage kjøpekontrakt og festekontrakt om barnehagen synes dette 

er interessant. 

  

Ny dato for stabsmøte hos Størk:

13. oktober klokka 18.00. 

Mail fra Carsten om tilsetting av ny kantor: 

Kantoren i Slagen menighet går av med pensjon, og MR har gitt tilbakemeldinger på hva vi anser som 

viktig i en utlysning. 

MR ønsker en ny kantor som ønsker å skape mer musikalsk liv i menigheten, der det også kan være et 

samarbeid med barne- og ungdomsarbeidet. 

MR ønsker at stillingen skal utlyses nå i høst, men om det ikke kommer inn relevante søkere lyser vi 
ut på nytt til våren.


