DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 29.05.17

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
ONSDAG 31. mai 2017 kl. 18.00.
Møtet holdes i møterom i 2. etg.
INNKALLING:
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Tor Inge Aurebekk.
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Emil Otto Syvertsen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær
M.R. varamedlemmer:
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
MELDT FORFALL:
Tomas Utsogn
Emil Otto Syvertsen
Tor Aurebekk
Åpning:
Svein Takle

Kaffekoking
Bjørn Harald Handeland

SAK 33/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møte 26. april.
C) Saksliste

Domkirken Menighet,
Telefon
Boks 107, 4662 Kristiansand
Faks
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no
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SAK 34/2017: KALKYLE OG FREMDRIFT FOR MENIGHETSHUSET
Tirsdag 23. mai var Svein i møte med eiendomsavdelingen i kommunen. Der fikk han
fremlagt kalkyle for oppgradering, utvidelse og nytt inngangsparti - se vedlagt hovedoversikt.
Total pris er kalkulert til 30,7 millioner – inklusive reservefond på knappe 5 millioner, som
om mulig ikke skal benyttes. Eiendomssjefen opplyser at flere kommunale bygg i senere tid
er blitt rimeligere enn kalkulert – det er altså stor konkurranse mellom entrepenører. Endelig
pris kan først fastsettes etter endt anbudskonkurranse – dvs i løpet av første halvår 2018.
Kommunens umiddelbare bidrag er kr 1,5 millioner som erstattning for toaletter og garderobe.
Mandag 29. mai er det berammet et møte med advokat Solveig Løhaugen ang hvordan
kommunens tilbud harmonerer med de plikter kommunen har overfor menigheten i denne
saken. AU har dessuten anmodet tidligere ordfører Per Sigurd Sørensen om å delta i møtet.
Han har for øvrig på spørsmål sagt seg villig til å delta i et mer langsiktig arbeid med
finansiering av menighetshuset. Det er ønskelig snarest mulig å finne frem til 2-3 personer i
tillegg som i denne omgang kan vurdere og arbeide med våre finansieringsmuligheter. I neste
omgang kan utvalget eventuelt utvides med tanke på selve byggearbeidet.
Det er ønskelig at MR i denne viktige saken kan benytte møtet 14. juni, som opprinnelig var
tenkt som sommeravslutning, til å forberede og vedta hva som skal legges frem for det
ekstraordinære menighetsmøtet 18. juni.
Vedlegg: Kalkyle menighetshus.
SAK 35/ 2017: INNREDNING AV VÅPENHUS
Kunstutvalget har kommet med innspill til innredning av våpenhus. Se vedlegg.
Forslag til innredning fra MR og Stab er inntegnet på tegning som ligger vedlagt.
SAK 36/2017: PERSONER TIL MISJONSUTVALGET
Vi arbeider videre med å finne flere personer til misjonsutvalget.
SAK 37/2017: INNSPILL TIL FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN.
Menighetshuset:
• 2018: Tilskudd til ombygging og utvidelse av menighetshuset. Kr. 1 000 000,Domkirken:
• 2018: Nytt sprinkelanlegg i kirketårnet en vesentlig kostnad.
• 2018: Nytt brannvarslingssystem i domkirken. Full fornyelse: Kr. 147 000,- Kan også
gjøres etappevis.
• Nye lyskastere i koret i Domkirka. Vi har fått inn et pristilbud på nye lyskastere med
led-pærer. Et nytt anlegg koster kr. 70 000,-. Det bør hentes inn flere tilbud på dette og
det bør tas en vurdering på lyssetting i hele kirkerommet.
• Skap for skjerming for lagring av noter og annet i søndre korsarm i kirkerommet og
låsbare skyvedører på begge sider av vindfanget i våpenhuset. Prisanslag kr. 40 000,-
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Lydanlegget i kirka er ikke like godt i hele kirkerommet. Menighetsrådet ønsker en
vurdering av eksisterende anlegg og om en bør skifte dette ut.
Opprettelse av en stilling som koordinator innen kirkemusikk (ca 50%).
Opprettelse av en stilling som koordinator for menighetsarbeidet som kan avlaste
daglig leder og sogneprest.(ca. 40%)
Tilskudd til Domkoret, prisanslag årlig tilskudd kr. 60 000,-.•

SAK 38/2017: FORSANGERTJENESTEN
Det er kommet innspill til organisering av forsangertjenesten.
Vedlegg: Sak vedr. forsangertjenesten
SAK 39/2017: FLYKTNINGEUKE
20. juni er verdensflyktningedag. I den forbindelse ønsker internasjonal prest Odd Bjarne
Ellefsen å ha en uke med fokus på flyktninger18.- 23. juni. Han tar selv ansvar for
arrangementene.
Vedlegg: Fokus på mennesker på flukt.
SAK 40/2017: UTSTILLINGER I MENIGHETSHUSET I SOMMER
Det er kommet inn to forespørsler om utstillinger i menighetshuset i juli mnd.
1. Minibyggerne ønsker å sette opp modellen av den gamle kirka i menighetshuset i juli.
Dette vil bli et suplement til den midlertidige bruken av Gyldenløvesgate i juli og
august.
2. Irakiskeske kristne søker om å få sette opp en utstilling i den andre enden av
menighetssalen i juli som viser kristnes siutasjon i Irak akkurat nå.
Vedlegg: Søknad om rom til utstilling
ORIENTERINGSSAKER:
1. MØTE ANGÅENDE GATEPLAN OG MIDLERTIDIG MYLDREPLASS I
GYLDENLØVESGATE I SOMMER. Liv orienterer
2. ORIENTERING OM FREMDRIFTSPLAN FOR UTVENDIG VEDLIKEHOLD
PÅ DOMKIRKEN. Liv orienterer
3. ORIENTERING FRA ARBEIDET. Aud orienterer
REFERATSAKER:
Referat fra møtet i styringsgruppen i internasjonalt fellesskap. Se vedlegg
Referat fra møtet i diakoniutvalget. Se vedlegg

SAK 41/2017 EVENTUELT

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
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