REFERAT FRA MØTE
I GJØFJELL OG NESODDEN MENIGHETSRÅD
Til: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.30 til kl. 21.30
Sted: Gjøfjell menighetshus
Til stede: Finn Østmo (leder), Gjertrud Blaasvær, Tone Killingmo, Lars Erik Granum, Anne
Marit Tronvik (sokneprest), Anne Grethe Gullerud, Jan Heier (menighetsforvalter)
Fraværende: Ingelil Mitchell, Evy Ruud
Møteleder: Finn
Referent: Jan og Finn
Åpning: Lars Erik
75/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

76/14

Godkjenning av siste referat

77/14

Postliste v/ Jan
Blader og informasjon til menighetene.

78/14 Orienteringssaker
a. Rundt bordet: Maling av himling i menighetssalen på Gjøfjell er gjort på
dugnad. Pinsefeiring med godt besøkte gudstjenester i Nesodden kirke, To gård og
Oscarsborg.
b. Fra siste fellesrådsmøte 28/5
c. Fra felles menighetsrådsmøte med Skoklefall 27/5 hos Evy: Eget referat.
d. Kjøkkenstatus Nesodden menighetshus: Se sak 80
e. Varmerør under kirkebenkene, sak. 72/14, fulgt opp med kirkevergen
f. Klimamøte på Ås 2/6, ingen deltok herfra
g. Solgården, tilbud 2015

79/14 Ett eller to menighetsråd ved neste valg ?
Bør prøveordningen med felles menighetsråd for Nesodden og Gjøfjell menigheter
opprettholdes ved neste menighetsrådsvalg høsten 2015, eller bør det være ett menighetsråd
for hver menighet?
På grunnlag av redegjørelse dat. 9/5 fra strategiutvalget ble saken drøftet på siste
menighetsrådsmøte, 13/5 og følgende vedtak ble fattet:
"Videre saksgang følger pkt. F i overnevnte redegjørelse:
- Saken presenteres for felles m.rådsmøte med Skoklefall m.het 27. mai
- Den legges fram i Fellesrådet til orientering og eventuelle kommentarer i møte 28. mai.
- Den realitetsbehandles, med vedtak, i vårt m.rådsmøte 10. juni.
- Hvis vedtak om 2 menighetsråd, fremmes saken formelt videre gjennom prosten."
Saken ble drøftet i overnevnte møter. Det synes der å være en samstemt oppfatning at det, på
bakgrunn av vurderingene i strategiutvalgets redegjørelse, vil være hensiktsmessig å gå inn
for at prøveordningen oppheves fra neste valg.

Prosten opplyste i fellesrådets møte 28. mai at saken eventuelt kan fremmes som
orienteringssak til biskop og bispedømmeråd, og at den kan fremmes gjennom prosten.
Vedtak:
Gjøfjell og Nesodden menighetsråd ønsker at prøveordningen med felles menighetsråd
opphører fra neste menighetsrådsvalg høsten 2015. Det vises til redegjørelse, dat 9/5-14 fra
menighetsrådets strategiutvalg. Saken fremmes som orienteringssak til biskop og
bispedømmeråd, gjennom prosten.

80/14 Nesodden menighetshus
Det ble sist vedtatt at Anne Grethe sammenkaller m.rådsrepresentantene for Nesodden, det
nåværende husstyret og soknepresten til møte på menighetshuset 4. juni for å drøfte
menighetshuset. Referat fra møtet var sendt ut og ble lest opp og drøftet punkt for punkt.
Fra referatet:
- Gry Skurdal ønsker å gå aktivt inn i styret igjen og innkaller styret til møte 18/6. Styret
konstituerer seg selv.
Anne Grethe er fremdeles kontakten fra menighetsrådet.
- Kjøkkenet beregnes ferdig innen 6. september. Kjøkkenet får egen varmtvannstank.
Barnehagen får egen strømmåler.
- Økning av barnehagens husleie ble spesielt drøftet.
- Kirkevertordningen ble drøftet og følges opp.
Møtet gjorde opp status og avklarte videre prosess i en rekke saker om organisering og drift.
Det er forståelse i menighetsrådet for at slike møter er verdifulle og holdes igjen når det er
behov for det.
Vedtak: Husstyret følger opp reforhandling av husleie til barnehagen. Kirkevergen spørres
om å bistå i prosessen. Det er ønskelig at ny leie gjelder fra 1.1.2015.

81/14 Fellesrådets og menighetsrådenes økonomi
Kirkevergen ber menighetsrådene drøfte og uttale seg om menighetsrådene heretter bør
betale strøm, kommunale avgifter og forsikring for menighetshusene. Dette er utgifter som
fellesrådet hittil har betalt. Det beløper seg i dag til ca. 55.000 kr/år for Gjøfjell og ca. kr
120.000 for Nesodden menighet. Begrunnelsen er at det ikke synes å være i samsvar med
kirkelovens § 14 at fellesrådet skal betale dette.
Sak fra kirkevergen og kommentar fra m.rådsleder, var sendt ut i mail før m.rådsmøtet 13.
mai. Kirkevergen opplyste på felles m.rådsmøte med Skoklefall 27. mai at han vurderer om
Fellesrådet heretter kan betale utgiftene til Kirkespeilet og at Fellesrådet / kommunen også
heretter kan betale menighetsrådenes utgifter til regnskapsfører og revisor. Han opplyser
forøvrig at det neppe vil være riktig at fellesrådet betaler utgifter til barne- og undomsarbeider
som menighetene hittil har betalt.
Vedtak:
Kirkevergens vurderinger ovenfor vil være viktig for m.rådets uttalelse, og saken utsettes til
disse er mer avklart.

82/14 Budsjettjustering for Nesodden menighet
På forrige møte ble det vedtatt å utsette saken til regnskap for menighetshus foreligger. Det

mangler noen avklaringer mellom regnskapsfører og husstyret.
Regnskapet for Nesodden menighet er relativt stort og komplisert. Det er ønskelig å få en fra
menigheten til hjelp.
Vedtak: Saken utsettes. Gjertrud spør Hans Jürgen Schorre om han kan være til hjelp når det
gjelder forståelsen av regnskapet.

83/14 Utgifter til regnskapsfører og revisor 2014
Leder av Skoklefall m.råd lager forslag til felles henvendelse til kirkevergen om fellesrådet
kan betale disse utgiftene for 2014.
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til dette.

84/14 Kan Nesodden m.het betale en større andel av Kirkespeilet ?
Se pkt. 3/14 i referat fra fellesmøtet med Skoklefall 27/5. Henvendelse fra Skoklefall
menighetsråd:
"Utgifter til Kirkespeilet har blitt en så stor utgiftspost på vårt regnskap, at vi nå fremover
har problemer med betale de regninger som kommer. Vi kommer derfor med et ønske om at
fordelingsnøkkelen blir endret, bl.a. ut fra erfaringen om at mange av våre medlemmer i
Skoklefall benytter Nesodden kirke til dåp og konfirmasjon, og at menigheten derfor får
ofringer fra våre medlemmer. (Fordelingsnøkkelen har vært uendret i lengre tid.)
Prosentfordelingen er i dag
66 % for Skoklefall menighet
17 % for Nesodden menighet
17 % for Gjøfjell menighet.
Vi håper at dere vil se på denne saken som en felles utfordring for å kunne fortsette trykking
og distribusjon av Kirkespeilet for fremtiden."
Etter drøfting foreslo representantene for Nesodden menighet at denne menigheten øket sin
andel til det dobbelte, til fordel for Skoklefall menighet i 2014.
Vedtak:
Det meldes tilbake til Skoklefall m.råd at følgende nye prosentfordeling tilbys for 2014:
49 % for Skoklefall menighet
34 % for Nesodden menghet
17 % for Gjøfjell menighet
85/14 Bruk av Fairtrade produkter
Det ble vist til mail 26/5 fra trosopplæringsleder Silje.
Vedtak:
Nesodden og Gjøfjell menigheter ønsker fortsatt å bruke Fairtrade produkter.
Menighetsrådet tar kontakt med Skoklefall menighetsråd og foreslår at det tas opp på neste
felles menighetsrådsmøte for mer informasjon og konkretisering.

86/14 Årshjul for høstsemesteret
Datoer for m.rådsmøtene til høsten ble besemt: 26/8, 30/9, 28(10, 18/11 og 16/12.
Årshjul sendes i egen mail.

87/14

Eventuelt

a) Annonser i Kirkespeilet
Det ble vist til mail fra Skoklefall m.råd 6. og 8. juni. Saken ble gjennomgått og drøftet. Det
fremkom tvil om det er i samsvar med gjeldende konkuranseregler å invitere bare en annonsør
innenfor hver bransje. Det ble heller ikke ansett som en ulempe å invitere flere.
Vedtak:
Menighetsrådet slutter seg til forslaget med unntak av prinsippet om at det bare skal være en
annonsør innenfor hver bransje.
b) Bilder av personer på kirkens facebock
Dette ble drøftet og følges opp.
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