DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 02.12.20

MØTEPROTOKOLL FRA DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 28. oktober kl. 18.00.
Møtet ble holdt i nytt møterom 2. etasje.

Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Thea Tønnessen
Kjetil Drangsholt
Ingrid Mydland
Ellen Gunn Seilen

Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes
Forfall:
Elin Synøve Stavenes
Ingrid Mydland
Roald Sandøy
Bente Buverud

Varamedlemmer:
Bente Buverud
Tor Inge Aurebekk
Ord for dagen: Aud

SAK 55/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent
B) Møteprotokoll fra møtet i september, godkjent.
D) Saksliste, godkjent

SAK 56/2020: STRATEGIARBEIDET VIDERE
På strategisamlingen 15. oktober ble det enighet om å beholde menighetens visjon «En åpen
kirke midt i byen».
Vi ble enige om i hovedsak å beholde virksomhetsplanens oppbygging, oppdatere første kapittel
og arbeide videre med innholdet i det resterende kapitler.
Det vil bli avholdt nye strategisamlinger omtrent etter samme opplegget som 15.10.
Intensjonen er at vi skal ha en ny strategiplan ferdig innen sommeren 2021.
Menighetsrådsmøtet i januar erstattes av en strategisamling. (Dersom det da er noen særs viktige
m.r.saker, kan de behandles i et kort møte før strategisamlingen.)
På denne 2. strategisamlingen skal 2 aktivitetsområder drøftes, nemlig
Kirkemusikk og Diakoni.
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På samme måte vil en arbeide med andre aktivitatsområder ut over våren.
Vedtak:
MR vedtar å arbeide videre med strategiplan etter foreslåtte plan.

SAK 57/2020: ØKONOMIREGLEMENT
Nytt økonomireglement blir lagt frem i MR.
Vedtak:
MR vedtar det fremlagte økonomireglementet.

SAK 58/2020: ENDRING AV REGNSKAPSFØRING OG OVERFØRING AV FOND
I noen år har alle utgifter og inntekter for internasjonalt fellesskap vært ført på eget område i
Domkirkens regnskap. Det er nå ønskelig å gjøre noen endringer på denne ordningen.
I perioden 2008-2013 ble regnskap for internasjonalt fellesskap ført i fellesrådets regnskap. Ved
utgangen av 2013 utgjorde fond til internasjonalt fellesskap kr 617 665,- vesentlig som følge av
vakanse i oppstartsfasen. Fra og med 2014 ble midler inklusive hele fondet overført til
Domkirkens regnskap. Ved inngangen til 2020 utgjorde bundet fond til internasjonalt fellesskap
kr 662 817,-.
Internasjonal prest har hele tiden vært ansatt i bispedømmerådet samtidig som lønnsutgiftene
refunderes bispedømmerådet i sin helhet. Frem til utgangen av 2013 ble utgiftene refundert fra
fellesrådet og fra og med 2014 fra Domkirken. Fra samme år fikk også Domkirken årlig
overføring av midler til internasjonalt fellesskap fra fellesrådet. De siste årene har det vært behov
for å benytte fondsmidler for å få økonomien i balanse.
Ordningen synes nå lite hensiktsmessig. Det foreslås at fra og med 2020 refunderer fellesrådet
lønnsutgiftene til internasjonal prest direkte til bispedømmerådet. Gaveinntekter, offer, løpende
daglige utgifter skal fortsatt føres på eget område i Domkirkens regnskap under internasjonalt
fellesskap. Fondsmidlene deles mellom fellesråd og internasjonalt fellesskap ved at
internasjonalt fellesskap beholder kr 300 000,- til dekning av vedtatt bruk diakoni kr 44 000,- i
2020 og kr 44 000,- i 2021 og som en buffer for å sikre driftsutgifter for internasjonalt fellesskap.
Resterende beløp kr 362 817,- overføres til fellesrådet for å sikre utgiftsdekning til stillingen. Det
beregnes at det på grunn av vakans i stillingen i 2020 vil være et overskudd på på ca 400 000,- på
bevillingen fra kommunen til denne stillingen.
Vedtak:
MR vedtar å overføre kr 362 817,- av fondet til internasjonalt fellesskap til kirkelig
fellesråd i desember 2020. Fellesrådet også overtar ansvaret og regnskapsføring av lønn
til internasjonal prest fra og med 2021.

SAK 59/2020: VEDTAK AV FOND I DOMKIRKENS REGNSKAP
I menighetens regnskap har det vært opprettet disse fond:
Kirkemusikk i dag kr. 391 289,Våpenhus i dag kr. 6 360,Diakonilaget i dag kr. 92 990,Fond TH Gundersen legat i dag kr. 596 000,2
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Teologikafe i dag kr 3 941,Internasjonalt fellesskap i dag kr. 662 817,- fra desember kr. 300 000,Disposisjonsfond i dag kr. 2147 038,Vedtak:
MR vedtar at fondet for våpenhus oppløses ved årsoppgjøret 2020 og pengene brukes til
skyvedører/ vegg i våpenhuset.
Ellers fortsetter en med de fond på de ansvar en har i dag.

SAK 60/2020 SPILLING FRA TÅRNET
Tore Ljøkjell vil også i år holde konserter fra kirketårnet. Det blir 16 konserter fra 8. -23.
desember.
MR er ansvarlig for sikkerheten i tårnet når vi lar noen oppholde seg der. Det kan være aktuelt å
få en profesjonell risikovurdering for bruk og ferdsel i tårnet. Kostnaden for en slik
risikovurdering er kr. 15 000,- -20 000,-.
Vedtak:
MR vedtar at det leies inn et profesjonelt firma for å lage en risikovurdering for ferdsel i
tårnet.

SAK 61/2020: ORIENTERINGSSAKER
 AU har gått inn for at det kjøpes inn en projektor til som monteres i kirka. Kostnaden er
ca. kr. 20 000, Menighetspedagogene har søkt om støtte og fått kr. 15 000,-. Dette skal brukes til et
liturgisk teppe til bruk i babysang, en barne-lysglobe og «gudsrikeleken», som er et
pedagogisk undervisningsmateriell for å formidle bibelfortellinger.

SAK 62/2020: REFERATSAKER
Ingen

SAK 63/2020: EVENTUELT
 MR ønsker informasjon om Beveg Kristiansand i et menighetsråd i nær fremtid.
 Det er stengt for nattverd og lystenning i Oslo pga korona
 I år spres skolegudstjenestene til jul slik at det kan vaskes i mellom.
o Sykehjem besøkes lillejulaften og det spilles inn et program som kan sendes
julaften og andre dager i jula.
o Tomas og Torill Utsogn vil starte temakvelder i menighetshuset til høsten. Det
oppnevnes en komité i tillegg til de to.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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