DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 04.10.17

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
onsdag 27. september 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:
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
FORFALL:
Terje Roland
Øyvind Hellang
Åpning:
Tor

Kaffekoking
Eirin

SAK 53/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 30. august. godkjent.
C) Saksliste godkjent.

SAK 54/2017: SAMTALE MED DOMPROST FREDDY BERG.
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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Menighetsråd og domprost presenterte seg for hverandre og hadde en god samtale om
menighetens arbeid.
SAK 55/2017 HØRINGSUTTALESE TIL HANDLINGSPLAN.
I forslaget til handlingsplan kan vi se på side 18 og 19 at det er bevilget store summer til
utvendig vedlikehold på domkirken (tiltaksmidler fra staten). Dette arbeidet pågår nå.
Til innvendig vedlikehold er det bevilget samme sum som tidligere år.
Nederst på side 20 ser vi at tilskuddet til internasjonalt arbeid føres i Domkirkens regnskap,
mens midler vi får fra kommunen til Åpen Kirke fra nå av blir ført i fellesrådets regnskap.
På side 29 er Domkirkens menighetshus nevnt.
På side 32 finner vi våre innspill til handlingsplan plassert utenfor rammen.
Det som er utenfor rammen kan kommer inn dersom kirkevergens forhandlinger med
kommunen fører fram.
Vedtak: MR gir denne høringsuttalelsen på handlingsplanen:
Domkirken er takknemlig for de bevilgninger som menigheten er tilgodesett med siste
år.
Likevel er det fremdeles en del vedlikehold/fornyelse som er presserende å få gjort:
 Det er en defekt på brannvarslingssystemet i kirka. Dette vil tvinge fram en
utskiftning av anlegget. Brannvarslingssystemet er det viktigste vi har for å sikre
liv og verdier.


En rapport fra Agder Sprinkler viser at sprinkleranlegget i tårnet ikke vil kunne
fungere tilfredsstillende ved brann.
Det arbeides nå med å legge nye rør fra Gyldenløvesgate og frem til kirken. I den
forbindelse ville det vært mest kostnadseffektivt om det samtidig arbeides med å
tilrettelegge for nytt sprinkleranlegg i tårnet.

SAK 56/2017 ORIENTERINGSSAKER:
1. FREMDRIFT FOR MENIGHETSHUSET
Nytt møte i økonomikomiteen er fastsatt til 29. september.
2. OPPSIGELSE:
Domkantor Andrew Wilder har levert sin oppsigelse og ønsker å gå av med AFP
pr. 31.12.17.
Vedtak:
MR gir Emil Otto, Ove og Aud fullmakt til å representere menighetsrådet i en komité
for å utarbeide utlysningsteksten for stillingen.
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3. RENSING AV KUNST I KIRKA.
Kunstutvalget søker Sparebanken Sør om midler til å rense bispebildene, altertavla og
bildene som hører til i våpenhuset.
SKMU har gitt pris på arbeidet som er ca kr. 5000,- pr bispebilde, kr. 75.000.- 90.000.- for altertavlen og 60.000.- for 12 bilder i våpenhuset.
Vedtak:
MR anbefaler kunstutvalget å også søke midler til dette i Fortidsminnefondet/ Norsk
kulturarv. De bør også ta kontakt med Tone Klev Furnæs for å få hjelp til å finne andre
steder å søke om støtte til dette.
MR vil prioritere rensing av bildene i denne rekkefølge: 1. altertavla 2. bilder i
våpenhuset, 3. bispebildene.

REFERATSAKER:
Fra møtet i Diakoniutvalget.
Fra misjonsutvalget.
Fra møtet i fellesrådet.

SAK 57/2017 EVENTUELT
De som går rundt med hilsener fra menigheten på et- og to-års dåpsdag synes det er vanskelig
da mange har flyttet og fått ny adresse. Dåpsutvalget ønsker å se på om de kan finne en annen
løsning for å gi disse hilsenene – eksempelvis på spesielle samvær for dåpsforeldre.
Vedtak:
MR støtter dåpsutvalget i dette.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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