DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 29.05.17

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
ONSDAG 29. mars 2017 kl. 18.00.
Møtet holdes i menighetsstua.

INNKALLING:
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Tor Inge Aurebekk.
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Emil Otto Syvertsen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Roald Andreas Hauper Sandøy
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær
M.R. varamedlemmer:
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
MELDT FORFALL:
Roald Andreas Hauper Sandøy

Åpning:
Aud

Kaffekoking
Ove Jonny

SAK 19/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møte 1. og 15. mars.
C) Saksliste

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 20/2017: PERSONER TIL MISJONSUTVALGET
Vi arbeider videre med å finne nye personer til misjonsutvalget.

SAK 21/ 2017: MENIGHETSHUSET- FREMDRIFTSPLAN
Et nytt møte med eiendomssjef, plansjef og arkitekt den 24. mars har åpnet for nye løsninger i
tråd med AU´s uttalte ønsker. AU har på MRs vegne engasjert advokat Solveig Løhaugen,
som også er leder av Fellesrådet, som juridisk rådgiver i den videre planprosessen. Hun har
utarbeidet vedlagte betenkning om de juridiske sider ved menighetshusets eier- og
disposisjonsforhold – jfr vedlegg.
AU ser for seg følgende fremdriftsplan for det videre arbeid med utvidelse og oppgradering av
menighetshuset:
Det er håp om at reviderte plantegninger kan bli lagt frem i møtet. MR bes ta stilling til disse.
Dersom MR finner å kunne gå videre med de skisserte løsningene, går saken til kommunens
administrasjon for godkjenning der. Deretter vil det bli utarbeidet en kalkyle, som MR i
neste omgang også vil bli bedt om å ta stilling til. På grunnlag av MRs vedtak i saken vil AU
forhandle om en best mulig økonomisk ansvarsfordeling med kommunen.
Et menighetsmøte tenkes avholdt søndag 18. juni etter gudstjenesten. Her legges frem de
endelige tegninger og en økonomisk plan, der menighetens økonomiske ansvar må være
avklart. Menighetsmøtet vil bli bedt om å gi sin tilslutning til, at MR på dette grunnlag inngår
en bindende avtale med kommunen.
Vedlegg: Notat, Domkirkens menighetshus – avtalen med kommunen

FORSLAG TIL VEDTAK:
MR tar advokat Løhaugens betenkning til etterretning, godkjenner de reviderte
tegninger, og gir sin tilslutning til den videre fremdrift slik AU foreslår.
Fremdriftsplan for arbeidet med ombygging av menighetshuset:
1. Komme til enighet med kommunen om plantegninger.
2. Få planene godkjent av menighetsrådet.
3. Få økonomisk oversikt over prosjektet

SAK 22/2017: SALG AV SUVENIRER I ÅPENHUSET.
Turistkomiteen har lenge arbeidet med hvordan en skal få inntekter fra turistene som besøker
kirken.
Nå er det er kommet en forespørsel fra Nataliya Vekeryk om å kunne selge suvenirer i
våpenhuset i sommer. Fortrinnsvis de dagene det er krusskip i byen. Dette er julekuler og
lysestaker med domkirken som motiv. Hun vil også selge teskjorter med tekst.
Menigheten vil få 30% av inntekten av salget.
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Alternativt kan menigheten selv kjøpe varene hos henne og selge de ut igjen selv. Da må vi ha
en person som gjør den jobben for oss.
MR bes om å ta stilling til om det prinsipielt skal foregå salg i våpenhuset i kirken og om en
vil tillate at Natalya Vekeryk selger de varene hun distribuerer.

SAK 23/ 2017: OFFER TIL TV-AKSJONEN
Det er kommet inn en søknad fra TV-aksjonen om Offer til Unicef 22. oktober.
FORSLAG TIL VEDTAK:
MR innvilger søknaden om å gi offeret til TV-aksjonen den 22. oktober

SAK 24/2017: BUDSJETT FOR 2017
Liv legger frem forslag til budsjett for 2017.
Forslag til budsjett deles ut i møtet.

SAK 25/2017:ANSETTELSE AV NY MEDARBEIDER I INTERNASJONALT
FELLESSKAP.
Det er lyst ut en 20% stilling i Internasjonalt fellesskap som skal ta ansvar for samlingene på
torsdag kveld. Det var 5 søkere til stillingen. Tre personer har vært inne til intervju.
Vedlegg: Innstilling fra intervjugruppa.
FORSLAG TIL VEDTAK:
MR slutter seg til innstillingen fra intervjugruppa og innstiller:
1. Katrine Mykland Rodal
2. Farzaneh Pezeshki

REFERATSAKER:
Vedlegg.: Referat fra møtet i Diakoniutvalget

SAK 26/2017 EVENTUELT

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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