DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 23.03.20

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 26. februar kl. 18.00.
Oppmøte i Dimkirken kl. 18.00 der vi deltar på askeonsdagsgudstjenesten.
Møtet holdes i møterom 2. etg. i Gyldenløvesgate 9 og starter umiddelbart etter gudstjenesten
ca kl. 19.00.

Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Thea Tønnessen (permisjon)
Kjetil Drangsholt
Ingrid Mydland
Ellen Gunn Seilen
Bente Buverud
Iselin Jørgensen (Kapellan)

Varamedlemmer:
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes

Meldt forfall:

Liv Godtfredsen (sekretær)
Kaffekoking: Liv Godtfredsen

SAK 11/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møte i januar.
C) Saksliste

SAK 12/2020: GODKJENNING AV REGNSKAP 2019
Menighetens regnskap for 2019 viser et fint overskudd på kr. 390 137,-samlet sett.
 Menigheten har økt sitt disposisjonsfond med 448 552,-.
 Kirkemusikken har økt sitt fond med kr. 41 596, Internasjonalt fellesskap har redusert sitt fond med kr. 100 011,Menigheten har hatt vesentlig høyere inntekter enn det som var budsjettert. Dette er inntekter
på utleie av kirka til konserter, billettinntekter ved egne konserter og et tilskudd fra
fylkeskommunen til programmet i forbindelse med kunstutstillingen.
For øvrig viser regnskapet at budsjettet i hovedsak er fulgt.
Vedlegg: Regnskap 2019
Forslag til vedtak:
MR godkjenner regnskapet for 2019.
Domkirken Menighet,
Gyldenløvesgate 9
4611 KRISTIANSAND
Email:domkirken@kristiansand.kommune.no

fakturaadr:
Kristiansand kommune, fakturamottak
Postboks 74, 4685 Nodeland
Orgnr.975655474. Telefon38196900
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SAK 13/2020: VEDTA BUDSJETT 2020
Budsjettforslaget legges frem på møtet.
Forslag til vedtak:
MR vedtar det fremlagte budsjettet for 2020.
SAK 14/2020: UNDERSKUDDSGARANTI FOR KONSERT
Konserten 22. mars «Tre hellige rom» har Forum for tro og livssyn hovedansvar for, mens
menigheten er medarrangør. FTL har søkt om pengestøtte til denne konserten. Det har de ikke
fått. Da er det mulig at det kan bli et underskudd på denne konserten. Det er svært ønskelig at
denne konserten ikke blir avlyst da den er annonsert i veldig mange kanaler i forbindelse med
kunstutstillingen.
AU går inn for at menigheten går inn og deler et eventuelt underskudd med FTL. Dersom det
kommer 150 personer på forestillingen vil dette være 4 000,- for menigheten. Dersom det
kommer mindre folk vil vi måtte bidra med mer.
Vedlegg: Regnsakp Håpets kappe- tre hellige rom.
Forslag til vedtak:
Da det er viktig at konserten blir gjennomført vil menigheten garantere for et eventuelt
underskudd opp til kr. 10 000,-.
SAK 15/2020: PROGRAM FOR STRATEGISAMLING MED STAB OG
MENIGHETSRÅD
MR setter ned et utvalg på 2 personer fra menighetsrådet som utarbeider program for
samlingen.

SAK 16/2020: ORIENTERINGSSAKER
 Informasjon om Gullvåg-utstillingen
 Informasjon om menighetshus og kontorbygg
 Brev sendt til kommunen ang innkjøring og parkering ved kirka samt utvidelse av
lasterampe.
Vedlegg: Henvendelse til kommunen ang. innkjøring og tilgjengelighet til domkirken
 Ordning for Iselins svangerskapspermisjon

SAK 16/2020: REFERATSAKER:
Referat fra møtet i misjonsutvalget, vedlagt

SAK 17/2020: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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