Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00-19.00
Sted: Nesodden kirkesenter
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Halvor Håkanes, Arne Neegaard,
Evy Ruud (1. vara), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter).
Forfall: Gry Skurdal (2. vara)
Sak 43/16
Sak 44/16

Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat
fra møte 7. september 2016
Orienteringer
- Rundt bordet – siden sist: Arne N. har vært i møte med Høyres gruppe i
kommunestyret om fellesrådets budsjettforslag.
- Nytt fra kirkesenteret: Synnøve – ny prostiprest kan brukes på Nesodden ut
året – William Bøhler.
- Innkommet post. Blader og magasiner fra organisasjoner

Sak 45/16

Nesodden Kirke-akademi eller middelalderkirken som arena for de nasjonale
strateger. Synnøve informerte om status. Hun venter på et møte med daglig
leder i KA for å få hjelp til etablering.

Sak 46/16

Menighetshuset
Halvor presenterte arbeidet i husstyret:
-Innbrudd i menighetshuset og barnehagen ble oppdaget 10.10. Dører er sikret
og forsikringsselskap varslet. Snekker har vurdert dører og vinduer som må
skiftes. Husstyret vil vurdere alarm. Menighetsrådet er positive til en investering
i en alarmløsning.
- Avtale om leie for N F kammerkor. Informasjon fra koret om at de vurderer
alternativer for sine korøvelser.
-Tirsdagsmiddag starter opp 18. oktober kl 16.30-18.30.

Sak 47/16

Revisjonsrapport pr 31.12.2015 - datert 07.10.2016
Se sak 41. Brev fra revisor var sendt ut. Revisor har merknader til bla veldig
sein levering, og at regnskapet for menighetshusets drift ikke er tatt med i
2015. Kommunes regnskapsfører er informert om revisorsmerknader og det
planlegges møte for å endre rutiner. Tore Henriksen er villig til å følge opp
regnskapsrutinene før møter i m.rådet.
Vedtak: Leder og menighetsforvalteren utarbeider svar på kommentarene fra
revisor.

Sak 48/16

Eventuelt
-Utleie av Nesodden kirke etter oversikt fra kirkesenteret:
Vedtak: Følgende søknader om konserter innvilges:15.12. Soli Trio og 22.12.
Coro Misto
-Kirkerådet har bedt menighetsrådet svare på en undersøkelse om erfaringene
med felles m.råd og nå selvstendig m.råd. Svarfrist 31.10.
Vedtak: Menighetsforvalter sammenfatter et svar for Nesodden menighetsråd
og Gjøfjell menighetsråd, med utgangspunkt i dokumenter fra vedtak fattet i
2014 og 2015.

