REFERAT FRA MØTE I GJØFJELL OG NESODDEN
MENIGHETSRÅD
Tid: Onsdag 2. april 2014 kl. 19.15 til kl 21.45
Sted: Nesodden menighetshus
Tilstede: Finn Østmo (leder), Gjertrud Blaasvær (nestleder), Tone Killingmo, Ingelil
Mitchell, Lars Erik Granum, Evy Rud, Anne Marit Tronvik (sokneprest), Jan Heier
(menighetsforvalter), Frank Willy Vindløv Larsen (kirkeverge, deltok t.o.m sak 50)
Fraværende: Anne Grethe Gullerud
Møteleder: Finn
Referent: Jan
Åpning: Finn innledet med vers fra Salmenes bok, 51.12.
Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 13.5. i Gjøfjell menighetshus kl. 19
Årsmøte og årsfest: Onsdag 30.4. kl 18 i Gjøfjell menighetshus.

46/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

47/14

Godkjenning av siste referat, 5. mars

48/14

Postliste v/ Jan

49/14

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist: Gudstjeneste oppslutning, Fasteaksjonen
8.4., Konfirmantweekend
b. Fra siste fellesrådsmøte 17/3. Ny kirke, Diakonstilling i prostiet,
tjenesteytingsavtalen med kommunen (der det bl.a. foreslås at
kommunen betaler utgifter knyttet til regnskapsførselen til
menighetsrådene), toaletter ved Nesodden kirke, takreparasjon på
Gjøfjell kirke
c. Offerlister, til eksterne formål, for gudstjenestene i 2014 fra Anne
Marit er mottatt
d. En av Gjøfjells 3 bankkonti, ”Bank Kor” på vel 10.000 kr, viser seg å
være til musikkutstyr, Gjøfjell ved Jon Anders Anmarkrud. Revisor
foreslå at det opprettes et fond for dette.
e. Kirkevergen informerte om vurderingen som er gjort om barne- og
ungdomsarbeiderens deltagelse lokalt i våre to menigheter, se sak
24/14. Brev fra trosopplæringsleder Silje Ljosland var sendt ut. Det
åpnes for babysang i Gjøfjell tirsdager i september - oktober 2014 og
april - mai 2015. Kirkevergen vil invitere menighetsrådslederne til en
samtale om saken.
f. Fairtraid kommune, invitasjon sendt ut 31/3, til møte på Tangenten
5/4.

50/14

Fellesrådets og menighetsrådenes økonomi
Kirkevergen hadde laget en redegjørelse i innkallingen til siste
fellesrådsmøte. Den ble drøftet og vedtatt sendt m.rådene til drøfting og
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uttalelse. Kirkevergen var invitert til m.rådsmøtet for å svare på spørsmål
mm. Dette kan få store konsekvenser for menigheten og kan bli spesielt
utfordrende for Gjøfjell. Kirkevergens redegjørelse var sendt ut.
En kommentar, med bl.a. henvisning til kirkeloven, fra
menighetsrådslederen var sendt ut.
Kirkevergen informerte om bakgrunn, faktorer som spiller inn og videre
prosess. Menighetsrådslederne inviteres til en samtale om mulige
løsninger fra 1.1.2015.
Vedtak:
Videre behandling utsettes til nest møte.
51/14

Strategi 2014
Strategiutvalget la frem punkter som ble presentert på møtet:
Gjøfjell – stabilisere økonomi, økt deltagelse ved gudstjenester.
Nesodden – ferdigstille kjøkkenet, starte opp onsdagsmiddager igjen.
Vedtak:
Forslagene fra strategiutvalget vedtas.
Sak om to menighetsråd fra 2016 drøftes på neste møte.

52/14

Forberedelse av årsmøte / medarbeiderfest onsdag 30. april
i Gjøfjell menighetshus. Forslag til agenda ble delt ut.
Vedtak:
Forslaget følges.

53/14

Regnskap 2013 – revisjonsrapport
Revisjonsrapportene var sendt ut i egen mail med forslag til svar fra
Gjøfjell v/Finn.
Det må arbeides med å finne en fra Nesodden menighet som kan
«skygge» regnskapsføringen.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar forslagene til oppfølging med overføring av
ofringene. Svar til Follo Distriktsrevisjon for Nesodden skrives av Jan og
sendes innen fristen 25/4 for begge menighetene av Finn.

54/14

Budsjett 2014, mulige justeringer
Budsjett for de to menighetene ble vedtatt 11/2.
Det ble delt ut en oppstilling med budsjettet for Gjøfjell, supplert med
ajourførte regnskapstall for 2013. Det syntes å stemme godt.
Vedtak:
Budsjettet for Gjøfjell justeres ikke nå. Jan se på mulige justeringer av
budsjett for Nesodden til neste møte på bakgrunn av ajourførte
regnskapstall.

55/14

Oppussingen av kjøkkenet, Nesodden menighetshus
a) Utskifting av oppvaskenhet.
Den gamle oppvaskmaskinen har gått i stykker og lønner seg ikke å
reparere. Menighetshuset er utleid til 3 konfirmasjoner i mai, og det er
viktig å få ny oppvaskenhet før dette.
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Prosjektleder for oppussing av kjøkkenet, Ketil, har fått tilbud på ny
oppvaskenhet, med sidebenk og skyllekum, til kr 70.095 – rabatt kr
16.731 = kr 53.364 inkludert montasje.
Med rørlegger og elektriker blir det trolig ca. kr 70.000.
Bestillingen på oppvaskenheten måtte være inne innen 31/3 om
timeplanen skulle holdes.
Prosjektleder mailet tilbudet, med sin vurdering og anbefaling til m.rådets
leder 26/3, som igjen mailet det videre, med sin anbefaling til m.rådets
medlemmer, 28/3, med svarfrist 31/3 kl. 9 for eventuelle protester.
M.rådets leder skriver bl.a.:
Formelt sett mener jeg vi også har god dekning i vedtakene i sak
19/14
”Konto fra Onsdagsmiddager kr. 104.752 kan, i første omgang, står
til disposisjon for prosjektet.
Prosjektleder og prosjektgruppa avklarer spørsmål med
menighetsrådet underveis på epost med m.rådet eller i
menighetsrådet.”
Det kom ikke inn protester på innkjøpet og oppvaskenheten ble bestilt.
Det kreves en dugnadsinnsats med rivning og tilrettelegging før
oppvaskenheten monteres. Prosjektleder får med seg et par dyktige
frivillige til dette.
Menighetsrådet er innforstått at det betales noe til de frivillige, samt til
mat og drikke.

b) Plan for hele kjøkkenet, med prisanslag
Dette var egentlig en ny sak i forhold til innkallingen.
Den ble presentert av m.rådets leder i mail 28/3 til m.rådsmedlemmene.
I forhold til arbeidsplanen som ble gjengitt i referat fra m.rådsmøte 11/2,
gjelder dette begynnelsen av den andre fasen:
”Gangen i arbeidet videre:
-

m.rådet engasjerer prosjektleder
rivning på dugnad
planskisse og beskrivelse med grovt prisanslag

-

m.rådet godkjenner planer og foreløpig kostnadsramme
noen bygningsmessige arbeider: snekker, elektriker, rørlegger
innhenting av tilbud på kjøkkeninnredning og utstyr

-

m.rådet vedtar tilbud og finanisiering
montasje, inkl. elektriker og rørlegger
ferdigstillelse”

(Riving på dugnad flyttes for øvrig nå til fase 2).
Fra presentasjonen i mail 28/3:
”Vedlagt er en planskisse jeg har laget på grunnlag av et foreløpig
tilbud prosjektleder har fått inn fra Metos.
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Prosjektleder har fått et tilbud på 190.000 for nytt utstyr (fra Metos
etter planskissen ovenfor) samt prisanslag på ca. 100.000 for
nytt sikringsskap og elektriker.
Det kan derved være naturlig å ha 300.000 som en foreløpig
kostnadsramme.”
Saken ble gjennomgått og drøftet, bl.a. ved befaring på kjøkkenet med
beskrivelse av de enkelte enhetene.
Vedtak:
Foreliggende planskisse og en foreløpig kostnadsramme på kr 300.000.
godkjennes. Det innhentes tilbud fra minst en utstyrsleverandør til.
Prosjektleder får i oppdrag å utføre prosessen.
56/14

Øremerking av offer til eget formål
Nylig bestemte prestene at en ofring i Gjøfjell kirke skulle gå til det lokale
barnekoret, Gjøken. Hyggelig, men er det en hensiktsmessig praksis ?
Vedtak:
Saken må sees i sammenheng med øremerking av ofringer. Saken
utsettes.

57/14

Originaltegninger av kirkene kan kjøpes av kunstneren
Mail fra kunstneren Ørnulf Vøllestad (Mail 11/3 fra Jan.).
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker ikke å kjøpe tegningene.

58/14

Oppdatering av årshjulet
Oppdatert årshjul vedlegges referatet.

./.

59/14

Lønn til prosjektleder for kjøkken Nesodden m.hus,
Ketil Blaasvær ser det som en delvis dugnadsinnsats og foreslår kr 150
kr/timen. Han fører timer.
Vedtak:
Menighetsrådet tilbyr Ketil Blaasvær kr 250 pr time. Arbeidsavtale inngås
med N kirkelige fellesråd som arbeidsgiver.

60/14

Eventuelt

a) Søknad fra prosten om støtte til Prostigudstjeneste på Oscarsborg 2.
pinsedag. Vedtak: Søknaden avslås med henvisning til at Nesodden har sin
egen felleskirkelige samling på To gård.
b) Husleie på Gjøfjell menighetshus vedtas øket, pr. 1.juni, fra 600kr til 800 kr for
korte møter mm (inntil 3 timer) og kr 1300 ved utleie til lengere sammenkomster som minnesamvær, dåpsfester mm. Vask, 300 kr, er inkludert.
c) ”Komiteen for forskjønnelse av området foran Nesodden kirke”, Ingelil Mitchell
og Evy Rud, skal ha en befaring med kirkevergen om videre planer for
beplantning mm, og bl.a. vurdere 4 store prøveoppsatte blomsterkasser.
Referat Jan, supplert av Finn

8/4-14

