DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 25.07.17

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
onsdag 14. juni 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:
Ove Møllen
Åpning:
Bjørn Harald Handeland

SAK 42/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 31. mai, godkjent.
C) Saksliste godkjent.

SAK 43/2017: FREMDRIFT FOR MENIGHETSHUSET
AU har gjennom kirkevergen blitt orientert om at rådmannen mener at rivning av
mellombygget ikke er aktuelt i kommende budsjettperiode. Det gjør at prosessen med
utvidelse og oppgradering av menighetshuset vil ta litt lenger tid enn tidligere antatt.
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Mandag hadde Svein, Liv og Per Sigurd Sørensen nytt møte med eiendomssjef Hans Christian
Gram. På dette møtet informerte vi om at menigheten ikke kan ta på seg hele den økonomiske
byrden som gjenstår når kommunen har ytt 1,5 millioner som kompensasjon for riving og
gjenoppbygging av garderobe, toaletter og inngangsparti. Dette oppleves som en urimelig
ansvarsfordeling. Selv om menigheten har uinnskrenket bruksrett og leiefritak er det ikke
desto mindre snakk om et kommunalt bygg, og det er kommunen som har initiert prosjektet.
Seinere på dagen var det et møte med Varaordfører Jørgen Kristiansen for å orientere han om
situasjonen. Det må forhandles videre med kommunen på politisk nivå med sikte på å finne
frem til en rettferdig og realistisk finansiering. Det er behov for politisk vilje til å gjennomføre
prosjektet dersom dette skal realiseres.
Et orienteringsmøte ang. menighetshuset som var planlagt 18. juni utsettes.

SAK 44/2017 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2017
AU:
MR:
Tirsdag 22. august
onsdag 30. august
Tirsdag 19. september
onsdag. 27. september
Tirsdag 17. oktober
onsdag 25. oktober Kl. 17.00 med mat.
Tirsdag 21. november
onsdag 29. november
Tirsdag 5. desember
onsdag 13. desember

SAK 45/2017
ORIENTERINGSSAKER:
1. Regnsap pr. 12.6.17. Liv orienterte:
Menighetens regnskap pr. 1.juni viser at vi holder oss etter budsjettet på vanlig drift.
Det kan beregnes svikt i noen inntekter:
 Bøssa i kirka er budsjettert med 100 000,- til nå er det kommet inn kr. 9 000, Utleie av kirka. Det har vært få inntektsgivende konserter første halvår og det er færre
konserter med gode inntekter til jul enn det har vært de to siste årene.
Det er budsjettert med kr 220 000,-, men en må beregne at det kan bli 100 000,mindre enn budsjettet i år.
2. Kirkevergen gir høringssvar på ny valgordning for kirken.
3. Utstillingen av modellen av den gamle kirken blir likevel ikke satt opp i
menighetshuset i sommer. Da blir det heller ikke så aktuelt å ha en utstilling om
kristnes situasjon i Iran. Vi lar derfor de da ha sin utstilling i våpenhuset i juli.
4. Stillingen som koordinator for åpen kirke blir ledig på grunn av indre rokkeringer på
stillinger. Denne blir utlyst førstkommende lørdag.
5. Liv, Janniche og Vidar har møtt på et møte om planene for omarbeiding av
kirkeparken og den nye gateplanen. Vi holder kontakt med kommunens folk ang disse
planene.
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REFERATSAKER:
Tor refererte fra fellesrådet.

SAK 46/2017 EVENTUELT

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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