Nesodden Menighetsråd - protokoll
Tid: Mandag 14. november 2016 kl. 18.00-20.00
Sted: Menighetshuset
Til stede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Halvor Håkanes, Arne Neegaard,
Evy Ruud (1. vara), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter).
Møteleder: Arne Bjerke
Referent: Jan Heier
Sak 49/16

Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat
fra møte 11. oktober 2016

Alle
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Orienteringer

Alle

- Saker fra Fellesrådet: Fellesrådet har fått presentert tegninger for
nytt bårehus ved Nesodden kirke
- Rundt bordet – siden sist: OVF har ryddet busker rundt
prestegården.
- Nytt fra kirkesenteret: Øyvind Tobiassen er engasjert til å kontere
bilag, før disse sendes til regnskapsfører i kommunens
administrasjon i løpet av november.
- Innkommet post. Blader og magasiner fra organisasjoner:
Søknader om ofringer i 2017. Behandles i januar.
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Orientering om personalsak

SSH

Ved sokneprest Synnøve Sakura Hegge. Unntatt offentlighet.
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Nesodden kirkesenter – orientering fra allmøte 4.11.

SSH/JH

Leder informerte om allmøtet i staben på kirkesenteret 4.11., der
fellesrådets leder og prost deltok.
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Menighetshuset
-Vannbord og listing skal gjennomføres i november.
-Forsikringsselskapet KNIF dekker kostnader etter innbrudd
-Julebasar søndag 27.11. kl 12-15
-Leieforholdet med Nesodden Frogn kammerkor er uavklart

HH
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MUV – status og videre fremdrift
Undersøkelsen ble avsluttet 7.11. og blir nå analysert av MF. 151
besvarelser er registrert. Leder informerte om at fellesrådet og
lederne i de 3 menighetsrådene, pga kapasitetsutfordringer, har
vedtatt å fryse prosjektet frem til over sommerferien 2017.
Vedtak: Nesodden menighetsråd støtter vedtaket om å fryse MUV
prosjektet
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Eventuelt
-Julebasar 27.11. Komiteen har skaffet mange gevinster, kaker og
varer for salg. Anne Marit etterlyser frivillige til å rigge og rydde.
Tore H, Halvor H og Arne N stiller opp.
-Frivillighets koordinator - Evy Ruud. Det bør settes opp en plan
over behov gjennom året. Synnøve informerte om behovet i dagens
gudstjenester, som skal involvere menigheten på en annen måte
enn tidligere. Særlig kirkeverter er det viktig at kommer på plass.
-Tirsdagsmiddag 2017. Avklares med komiteen.
-Konsert 7.11. Lande og Husby mfl. var en suksess.
-Møteplan for våren 2017 legges på neste møte.
-Neste møte mandag 12.12. kl 18-20. Tore tar med kake.

AB

