PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 6. november 2014 kl 18.30 – 21.00
Sted: Skoklefall menighetshus
Til stede: Turid Øyna, Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen, Rolf Pettersen,
Svein Hunnestad, Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Hilde Bergersen, Martine Skullerud
Referent: Jan Heier
Åpning: Tryggve Knudsen
Protokoll
Sak 66/14
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 9.10.
Sak 67/14

Økonomi
- Forslag til nye utleiesatser for menighetshuset v/ Tryggve og Elisabeth:
Salen kr 750, salen med kjøkken kr 1000, tillegg for vask kr 300
Vurdere pris på utleie av nytt rom. Undersøke marked for utleie på dagtid
hverdager.
Saken vurderes på neste møte.
- Søknad om momskompensasjon for utgiftene med oppussingen v/Turid.
Turid følger opp søknad, som gjør det mulig å få dekket noen av
kostnadene.

Sak 68/14

- Fordeling av kostnader mellom fellesrådet og menighetsrådene. Vurdering
av forslaget fra kirkevegen, som ble presentert på felles m.råd 21.10.
Vedtak: Menighetsrådet er positiv til den økonomiske løsningen. Spørsmål
avklares med kirkevergen før møte i fellesrådet 11.11.
Søknader om leie av kirkene på Nesodden frem mot jul
Oversikt v/Jan.
Vedtak: Søknadene om leie av Skoklefall kirke innvilges. Nesodden
jazzklubb får redusert leie med kr 1500 for flygelstemming til konsert
31.1.2014.
Svein presenterte forslag om konsert med Markus Paus og Stefan Zlatanos
i 2015. Samarbeid med Frogn vurderes.
Svein hadde fått forespørsel om julekonsert fra Gunnar Halle og Espen
Eriksen som har holdt konsert i Skoklefall kirke før. Dette avklares på epost
når dato er avklart.

Sak 69/14

Kirkevalget 2015
Gjennomgang av notatet fra Karianne Hjørnevik Nes i Borg
bispedømmeråd.
Vedtak: Svein Fredwall og Ingeborg Lidal foreslås som nominasjonskomitè
for menighetsrådsvalget sammen med Svein Hunnestad.

Sak 70/14

Ny kirke v/Rolf
Forslag på personer og leder til aksjonsgruppa. Per Slinde er positiv til å
delta. Menighetsrådet drøftet aktuelle som kan spørres og hvor stor gruppa
bør være. Kommunestyret har ikke vedtatt arealplanen. Saken med tomta
behandles videre i fellesrådet 11.11.

Sak 71/14

Sak 72/14

Sak 73/14

Oppfølgingssaker:
- Oppussing av menighetshuset er i sluttfasen med mange frivillige som
bidrar.
Dugnad 1.11 og 8.11. v/ Turid
- ”Menighetsutvikling i folkekirken” Erfaringer fra forsøksprosjektet
beskrevet i boken ”Sammen i forandring” IKO forlag. Forslag fra
kirkevergen har vært presentert på felles menighetsrådsmøter 27.5. og
21.10. Fellesrådet må ha tilslutning fra begge menighetsråd før søknad om
tilskudd fra Borg bispedømmeråd kan sendes innen 1.12.2014.
Vedtak: Menighetsrådet er positive til at det sendes en søknad fra
fellesrådet for oppstart av menighetsutviklingsprosjektet fra 2016.
Eventuelt og orienteringssaker
- Prostisamlingen 13. november i Drøbak. Deltakere: Turid, Svein, Elisabeth
og Jan.
- Godtgjøring for deltakelse i MRmøter. Oversikt over deltakelse sendes til
kirkevergen i november.
Innkommet post fra:
- Kirkevalget 2015 – Notat til menighetsråd, proster og kirkeverger i Borg
- Samlet oversikt over offersøknader fra KPK - Kristelig pressekontor
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: 4. desember

