REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 20. januar 2015 kl. 12.15 – 14.30
Sted: Gjøfjell menighetshus
Tilstede: Finn Østmo (leder), Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum (nestleder), Tone
Killingmo, Anne Marit Tronvik (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter), Karin
Carlson (leder av styret for Nesodden menighetshus).
Forfall: Anne Grethe Gullerud, Evy Ruud. Referent: Jan Heier
Åpning:
Finn, fra pavens formanende juletale til «Kurien», administrasjonen i Vatikanet
1/15

Innkalling og saksliste godkjent

2/15

Menighetsråds-referat 16/12-14 godkjent

3/15

Postliste
Kirkens nødhjelp: Info om Fasteaksjonen med konfirmantene tirsdag 24.3.
Det trengs frivillige med lokalkunnskap om roder på hvert av
menighetshusene.

4/15

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist: Fokus på gudstjenester
julaften. Behov for flere gudstjenester og flere
kirkeverter
følges opp av staben.
b. Fra siste møte i Fellesrådet, 14/1. Se sak 11/15 om ny
kostnadsfordeling mellom fellesråd og menighetsrådene.
c. Referat husstyremøte 15/12, Nesodden m.hus
d. Nesodden menighetshus har fått fritak for 17.000 kr i eiendomsskatt.
OBS: Det må søkes hvert år.
e. Nytt fra gudstjenesteplanutvalgene. NB. Klokkerliste er tatt med i
Gjøfjell-utvalgets semesterplan.
f. Invitasjon til ”Inspirasjonssamling grønne menigheter” Moss 27/1.
g. Strategimøte i Gjøfjell m.het 23/2. Tema er bla. at menigheten får
eget menighetsråd og de muligheter/utfordringer dette gir.
h. Misjonsutvalg Gjøfjell, mandat, på m.rådsmøte 17/3.
i. Om begrenset taushetsplikt i forhold til m.rådsmøter
j.
Vedtak: Tas til orientering

5/15

Evaluering av 2014 – og tanker for 2015
Runde rundt bordet. Notat er laget.
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.
6/15

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere.
Dette har vært et gjennomgangstema høsten 2014. Sist var på
m.rådsmøte 28/10 da Ingeborg Lidal fortalte om interessante erfaringer
fra systematisk arbeid i Skoklefall. Hun sendte oss, etter oppfordring, noe
skriftlig etter møtet som ble videresendt 29/10. Hvordan kan vi følge
dette opp videre til glede for våre frivillige medarbeidere og menigheter?
Stikkord:
- Beskrivelse av oppgaver
- Nye frivillige
- Oppfølging av frivillige.
Innspill som kom fram: Motivering, sette frivillige i stand til, avgrensning
av oppgaver, forslag om å beskrive oppgavene i kirkespeilet. Oppslag i
kirkespeilet før påske, intervju med frivillige. Stoffrist fredag 6.2.

7/15

Vedtak: M.rådets strategiutvalg følger opp drøftingen og kommer med
forslag til konkrete opplegg.
Nesodden menighetshus / husstyret
a) Mulig innbygging av balkong i salen. Ref. drøfting på siste møte.
Skisser ble presentert. Vedtak: Det innhentes pris på tiltaket.
b) Basaroverskuddet. Tidligere har dette vært forvaltet av husstyret.
Overskuddet fra 2014 skal dette disponeres av husstyret eller
menighetrådet ?
Vedtak: Utsettes til neste møte.
c) Økning av barnehagens husleie. Se referat fra husstyremøter 4/6
og 16/12-14
d) Husstyrets vedtekter. Disse ble vedtatt av m.rådet 12/2-13. Fra
referatet: ” Det vil være ønskelig å evaluere vedtektene i løpet av 2
år.”. Husstyret har ingen forslag til endringer.
e) Om regnskap og budsjett for husstyret. Avklares til neste møte.

8/15

Supplering av m.rådets strategiutvalg. Utvalget hadde fram til sist
september 3 medlemmer, alle fra m.rådet: Gjertrud, Ingelil og Finn.
Gjertrud ble i september innvilget permisjon fra menighetsrådet ut
valgperioden.
Vedtak: Evy erstatter Gjertrud i strategiutvalget.
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9/15

Opplegg for kirkevalget i september
a)

Nominasjonskomite. Det skal velges minst 3 medlemmer fra
hver menighet. For Gjøfjell ble Tone Killingmo og Toralf Roaldseth
valgt på forrige møte. Disse to foreslår en til som er villig.
For Nesodden menighet skulle Anne Grethe Skullerud, HansJørgen Schorre og Gry Skurdal spørres. Andre som kunne spørres
var Inger Johanne Bjerve og Inger Anny Wattum. Jan har foreløpig
fått ja fra Gry og nei fra Hans-Jürgen og Anne Grethe. Jan spør
videre.

b)

Valgteam. Det opprettes dessuten et valgteam i hver
menighet for den praktiske gjennomføring av valget.
Menighetsforvalteren vi stå for dette.

Vedtak: Utsettes til neste møte.
10/15

Støtte til vanskeligstilte. Se siste referat, sak 148/14. Anne Marit la
muntlig fram justert forslag.
Vedtak: Fremlagte forslag til statutter vedtas etter en omformulering som
gjøres av Anne Marit og Jan. Det endelige dokumentet vedlegges
referatet. Ordningen evalueres i september 2015.

11/15

Regnskap og budsjetter
Kostnadsfordeling mellom fellesrådet og menighetsrådene er nå avklart.
Se også sak 134/14,
På møte i fellesrådet 14/1 ble det, i tilknytning til budsjettbehandlingen,
vedtatt at fellesrådet f.o.m. 2015 dekker alle utgifter til barne- og
ungdomsarbeider, inkludert det som menighetsrådene hittil har betalt ved
givertjeneste og ofringer.
Fellesrådet dekker også utgifter til kirkespeilet og revisor for menighetene.
Til gjengjeld betaler menighetene utgifter, som fellesrådet hittil har betalt,
til forsikring, strøm og kommunale avgifter for menighetshusene.
Kirkevergen la, på fellesrådsmøtet fram nye antatte tall for disse
menighetshusutgifter i 2015,
Nesodden m.
Forsikring

Gjøfjell m.

9.849

4.146

Strøm + nettleie

41.000

20.000

Kommunale avgifter

49.437

7.518
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Med utgangspunkt i dette var forslag til budsjett 2015 for Gjøfjell vedlagt
innkallingen. Det bygger også på den uformelle regnskapsoversikten for
Gjøfjell, som også er vedlagt.
Vedtak: Vi venter med behandling av budsjettene til vi får regnskap 2014
fra regnskapsfører. Forslag til budsjetter 2015 for menighetene legges
fram for behandling på neste møte.
12/15

Årsmeldinger 2014
Forberedende arbeider. Menighetsrådet ønsker inndeling med fokus på
hvilken menighet aktiviteten har funnet sted.

13/15

Årsmøte 14. april
Forberedende arbeider. Saken utsettes.

14/15

Trosopplæring
I mail var det utsendt referat fra siste møte, 19/11, i TU-utvalget samt
utvalgets forslag til årshjul 2015 og forslag til budsjett.
Etter TU-mandatet, nylig vedtatt av m.rådene, skal menighetsrådene
vedta budsjettet. I mandatets pkt . 2b står det for øvrig at det skal velges
representanter til TU-utvalget, blant menighetsrådets medlemmer, fra
hver menighet.
Vedtak:
Mottatt forslag til budsjett vedtas. Representasjon fra m.rådet til TUutvalget vurderes til neste m.rådsmøte.

15/15

Offerliste
Søknadene fra organisasjonene var gjennomgått av Ingelil og Tone, som
la fram et forslag for 2015. M.rådet diskuterte listen og fordelte mellom
kirkene.
Vedtak: Offerliste for 2015 vedtas. Den endelige listen sendes
m.rådsmedlemmene til orientering og eventuelle protester.
Eventuelle endringer og suppleringer av listen gjennom året avklares med
m.rådet. Prestene gis mulighet til å endre ofring på kort varsel for
innsamling til katastrofer eller lignende.

16/15

Eventuelt
- Onsdagsmiddager på Nesodden m.hus i 2015. Avklaring om
oppstart. Ingelil spør først Anne Grethe.
- Lønn til prosjektleder for nytt kjøkken på Nesodden m.hus må
ordnes. Finn avklarer timeforbruk jfr. tidligere vedtak i
menighetsrådet.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 17/2 kl.19.00 i Nesodden m.hus.

