DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 28.04.17

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
onsdag 26. april 2017 kl. 18.00.
Møtet ble holdt i møterommet 2. etg.
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Emil Otto Syvertsen
Tor Inge Aurebekk
Roald Andreas Hauper Sandøy
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær
Varamedlemmer:
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
FORFALL:
Roald Andreas Hauper Sandøy

Åpning:
Tor Inge Aurebekk

OPPMØTE VED KIRKENS HOVEDINNGANG.
Vi så på lokalisering av ny og større informasjonstavle.

Domkirken Menighet,
Telefon
Boks 107, 4662 Kristiansand
Faks
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no

38 19 69 00
38 19 69 60
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SAK 27/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 29. mars, godkjent.
C) Saksliste, godkjent.
SAK 28/2017: LOKALISERING AV INFORMASJONSTAVLE.
Det ble gjennomført befaring for lokalisering av informasjonstavle. I forrige møte vedtok
MR å kjøpe inn en frittstående tavle, men da en ikke fant en godt egnet plass for en slik tavle
gjorde MR et nytt vedtak.
VEDTAK:
MR går inn for å kjøpe en ny større vanntett tavle med lys som henges opp på veggen
samme sted som tavla henger i dag.
SAK 29/ 2017: BUDSJETT
I forslag til budsjett er det lagt opp til at menigheten har et samlet overskudd på kr 450 450,ved årets slutt.
Disse ansvar budsjetteres med overskudd:
Menigheten Kr. 303 500,Givertjeneste Kr. 320 000,Diakonatet Kr. 88 000,Disse ansvar er budsjettert med underskudd:
Konfirmanter Kr. 4 750,Trosopplæring Kr. 8 000,Kirkemusikken kr.108 000,-. Reformasjonsmerkeringen blir ført her. (Dette dekkes av fond
for kirkemusikk)
Menighetshus Kr. 18 000,Internasjonalt fellesskap kr.122 300,- (Dette dekkes av fond for Internasjonal menighet)
I tillegg til faste utgifter er det lagt inn disse investeringer og utgifter:
 10 000,- til monitorer til det mobile høytaleranlegget vi har i kirka. (på kirkemusikk
sitt ansvar)
 5 000,- til luftfukter/tørrer til sakristi og flytting av panelovner
 5 000,- til kunstutvalg for markering av reformasjonsjubileum
 20 000,- til advokat og økonomirådgivning for menighetshuset
Budsjettert økte i inntekter:
 60 000,- fra Ingebjørg Lelands fond.
 20 000,- i økning av givertjenesten.
Budsjetterte overføringer:
2

DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
 50 000,- i overføring fra Velkomstsenteret til dekning av stort forbruk av toalett- og
tørkepapir og økt strømforbruk på menighetshuset. (Dette på grunnlag av økte utgifter)
Menigheten har fått en stor tilleggsbevilgning fra kommunen på kr. 400 000,- til styrking av
kirkemusikken og åpen kirke. Disse pengene blir regnskapsført i fellesrådet da det meste av
pengene går til lønn for kirkemusiker og guide. Det investeringer MR har vedtatt blir derfor
budsjettert i fellsesrådets regnskap.
726 500,- er beregnet avsatt på menighetens driftsfond.
Underskudd tas av driftsfond kr. 30 750,VEDTAK:
MR er tilfreds med siste års bedring av menihetsøkonomien og for god presentasjon av
økonomisk status. MR vedtar det fremlagte budsjettet.

SAK 30/2017: PERSONER TIL MISJONSUTVALGET
Vi arbeider videre med å finne nye personer til misjonsutvalget.

ORIENTERINGSSAKER:
1. OPPUSSING OG INNREDNING I VÅPENHUS
Vaktmesterteamet har malt våpenhusets vegger. Rommet er blitt hvitt og fint.
Stabens i menigheten foreslår at bildene som hang i våpenhuset, henges opp igjen,
men nå bare i den del av rommet som er nærmest kirkerommet. Det vil da komme 6
bilder på hver side. Bildene har litt forskjellig størrelse.
Staben innstiller videre på at:
a. Det blir satt opp en hvit magnettavle for plakater og to holdere for brosjyrer på
veggen på høyre side av inngangsdøren til kirkerommet.
b. Det settes opp låsbare skyvedører på hver side av vindfanget. Der vil en
oppbevare headsett for tolking, koster ol.
c. Den store skrivepulten beholdes, men får en stol med samme treverk som
skrivepulten.
Under MR`s befaring kom frem et forslag om å male vindfanget. Det kan males hvitt
eller grønt. Slik det er nå er det veldig mørkt.
VEDTAK:
MR slutter seg til stabens innstilling. Når det gjelder opphenging av bildene ønsker
MR å kontakte kunstmuseet for veiledning og hjelp til dette.
Kunstutvalget blir informert om dette vedtaket og de oppfordres til å gi sin uttalelse
innen 20. mai.
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MR ber staben om å lage en skisse over møblering av rommet.
Saken, inklusive maling av vindfang, tas opp igjen i neste møte.
2. MENIGHETSHUSET
Nye tegninger og kalkyle ventes, men er ikke kommet.
3. MØTE ANGÅENDE GATEPLAN
Svein Takle; Svein Ole Breland og Liv Godtfredsen var til stede på et orienteringsmøte ang
gateområdet Gyldenløvesgate mellom Markens og Festningsgaten. Når nedgangen til
bibliotekek er borte ønsker kommunen å fylle dette området med aktiviteter og folkeliv.
I juli og august vil kommunen tilrettelegge med benker og skulpturer, og oppfordrer oss som
har lokaler i området til å prege dette området i denne tiden. Det er ferietid og ikke så lett å se
hva vi kan gjøre, men det er ønskelig at menigheten skal være med og bidra med noe her. MR
oppfordrer staben til å prøve å få til noe her i den perioden.
REFERATSAKER:
1. Møte i styringsgruppen i internasjonalt fellesskap
2. Møte i Fellesråd: En diakonstilling etableres på grunnlag av nye bevillinger.
SAK 32/2017 EVENTUELT
1. Mandat for Barne og ungdomsutvalg
Mandat for Barne og ungdomsutvalg ble lagt frem i møtet og bearbeidet.
MANDAT FOR BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET I DOMKIRKEN MENIGHET
Vedtatt i MR 26. april 2017

FORMÅL
Barne- og ungdomsutvalget skal arbeide for å oppnå hovedmålet for menighetens
trosopplæring slik det kommer til uttrykk i trosopplæringsplanen vedtatt av menighetsrådet
29.05.2013:
Barn og unge skal få tilhørighet til kirken, være del av et fellesskap der man blir møtt med
omsorg, kjærlighet og respekt og lære om den treenige Gud.
MANDAT
Barne- og ungdomsutvalget har ansvar for å legge de planmessige, økonomiske og praktiske
rammene for trosopplæringen i tråd med hovedmålet.
Dette innebærer:
•
Å arbeide for å engasjere foreldre som frivillige medarbeidere i trosopplæringen.
•
Å følge trosopplæringsplanen slik den er vedtatt av menighetsrådet.
•
Å komme med innspill til og vedta semesterplaner for menighetens tilbud til barn og
unge.
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PLIKTER
Medlemmene i barne- og ungdomsutvalget har også ansvar for å planlegge og gjennomføre:
•
Familietur til Havglimt
•
Kirkekaffe etter familiegudstjenester
•
Barnas juletrefest
Medlemmene i barne- og ungdomsutvalget har taushetsplikt når det gjelder ting de får vite om
private forhold under sin tjeneste.
SAMMENSETNING, MØTEFREKVENS OG RAPPORTERING
Barne- og ungdomsutvalget består av minst 5 medlemmer; barne- og ungdomsarbeider,
kapellan, representant fra menighetsrådet og frivillige. De frivillige medarbeiderne, inkludert
representanten fra menighetsrådet, velges for to år av gangen, med mulighet for forlengelse.
Barne- og ungdomsutvalget oppnevnes av menighetsrådet.
Barne- og ungdomsutvalget møtes jevnlig for å planlegge aktiviteter som ligger foran. Barne
og ungdomsarbeider har ansvar for å sette opp saksliste i samarbeid med kapellan, innkalle til
møtet og lede møtet.
Rreferat fra møtene oversendes menighetsrådet. Barne- og ungdomsutvalgets årsrapport
legges frem på menighetens årsmøte.
ENDRING AV MANDATET
Endringer i mandatet kan foreslås av medlemmer i barne- og ungdomsutvalget eller
menighetsrådet. Menighetsrådet fastsetter mandatet og vedtar endringer.
VEDTAK:
MR vedtar det berabeidede mandatet for Barne og ungdomsutvalg og arbeider videre
med å etablere dette utvalget på nytt.
2. Innspill til fellesrådets handlingsplan 2018-2021 23. mai.
VEDTAK:
AU gis fullmakt til å gi innspill til fellesrådets handlingsplan 2018-2021.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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