REFERAT FRA MØTE
I GJØFJELL OG NESODDEN MENIGHETSRÅD
Til: Tirsdag 26. august 2014 kl. 19.30 til kl. 21.30
Sted: Nesodden menighetshus, peisestuen
Til stede: Finn Østmo (leder), Tone Killingmo, Lars Erik Granum, Anne Marit Tronvik
(sokneprest), Ingelil Mitchell, Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter), Karin
Carlson (leder av styret for Nesodden menighetshus)
Fraværende: Gjertrud Blaasvær, Anne Grethe Gullerud
Møteleder: Finn
Referent: Jan
Åpning: Tone

88/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

89/14

Godkjenning av siste referat, 10. juni

90/14

Postliste v/ Jan
Materiell og blader fra organisasjonene.

91/14

Orienteringssaker
Rundt bordet – siden sist: Gode tilbakemeldinger fra menighetsweekend
(evaluering på fellesmøtet med Skoklefall m.råd.), status for ansettelse
av organist og trosopplæringsleder.

92/14

Husstyret for Nesodden menighetshus
Vi har fått den gledelige melding at Karin Carlson har sagt seg villig til å
bli med i husstyret ! På sitt møte 21. juni innstilte husstyret Karin som ny
leder.
Leder av menighetsrådet har derfor, i forståelse med Gry, Gjertrud og
Anne Grethe invitert henne til dette menighetsrådsmøtet for å få en
foreløpig drøfting av roller og oppgaver, bl.a. som forberedelse til møte
med hele husstyret.
Referat fra de to siste husstyremøtene, samt gjeldende vedtekter for
menighetshuset, var sendt ut.
I følge vedtektene oppnevnes medlemmer av husstyret av m.rådet, mens
husstyret konstituerer seg selv bl.a. med leder.
Menighetsrådet vedtok 29.10.2013:
«Videre prosess med oppussing av kjøkkenet skjer i samråd med
husstyret for Nesodden menighetshus».
Leder Finn Østmo bemerker: «Som leder av menighetsrådet fra 2014
beklager jeg at jeg ikke sørget for at dette ble fulgt opp !»
Forhold rundt drift og vedlikehold av menighetshuset ble diskutert.
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Vedtak:
Karin Carlson oppnevnes som medlem av husstyret.
Ordningen med en representant fra menighetsrådet i husstyret, settes
midlertidig til side. Menighetsrådet inviterer leder av husstyret til
menighetsrådsmøter som finner sted på Nesodden menighetshus.
Husstyret kan dessuten be om møte med representantene i
menighetsrådet fra Nesodden menighet.
Forslag til handlingsplan og budsjett for huset legges fram for
menighetsrådet av husstyret.
Husstyret overtar ansvaret for kjøkkenet når det er ferdigstilt av
prosjektleder, med nødvendig dokumentasjon av utstyr m.m.
93/14

Tilbakeblikk på vårsemesteret og tanker for høsten
Leder gikk gjennom referater fra møtene våren 2014 – deretter en runde
med vurderinger og tanker.

94/14

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere
- Hvem er disse i dag? - Hvilke oppgaver har de?
- Hvordan har de det? - Hvordan kan vi få langt flere?
Jans notat om frivillighet, presentert på m.rådsmøte 11/5-12, og oversikt
over frivillige var sendt ut.
Viktig her er bl.a. TV-aksjonen 19/10 og kandidater til neste m.rådsvalg.
Strategiutvalget vil arbeide videre med oversiktene over frivillige og
vurdere videre tiltak. Ingeborg Lidal fra Skoklefall menighetsråd inviteres
til å informere om arbeidet med organisering av frivillige i denne
menigheten.

95/14

Strategi 2014
M.rådet vedtok 2/4 å satse på følgende.
- Gjøfjell: Stabilisert økonomi og økt deltagelse ved gudstjenester.
- Nesodden: Ferdigstille kjøkkenet, starte opp onsdagsmiddager igjen.
Oppfølging av punktene ble diskutert og oppgaver fordelt.

96/14

Budsjettjustering Nesodden menighet
Saken utsettes.

97/14

Regnskap 1. halvår og budsjettjustering, Gjøfjell menighet
Følgende var sendt ut på forhånd:
- Uformell regnskapsoversikt 1. halvår
- Forslag til justering av budsjett
Vedtak: Forslaget til justering vedtas.

98/14

Fellesrådets og menighetsrådenes økonomi
Oppfølging av sak 50 i forrige møte. For Gjøfjell menighet vil det bli
gjennomført et møte som drøfter situasjonen.

99/14

Neste felles menighetsrådsmøte med Skoklefall.
Forslag til tidspunkt, sted og innhold. Leder tar kontakt og foreslår 23.9.
eller 21.10. som aktuelle datoer. Vi tilbyr at dette møtet legges til
prestegården og avsluttes med gudstjeneste i Nesodden kirke.
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100/14

Mulig ofring til KGs elevaksjon for Etiopia
Mail fra Sigrid Johanne Anmarkrud om KGs innsamling til Etiopia var
presentert i innkallingen. Hun foreslår at en av kollektene i
nesoddkirkene går til dette formål.
Vedtak: Det gis tilbakemelding om at det i PULS-gudstjenesten i
Skoklefall kirke 14.9. blir åpnet for ofring og informasjon. Jfr. Melding fra
kapellan Helge Nylenna.

101/14

Oppdatering av årshjulet
Forrige versjon dat. 11/6 ble sendt ut av Jan 17/6. Den ble supplert.

102/14

Eventuelt
a) Søknad om å gå tilbake til ordningen med to menighetsråd.
Det er noe uklart i forhold til kirkeloven om det er krav om at
menighetsmøte skal uttale seg i denne saken. Prosten forespørres.
Vedtak: Det holdes menighetsmøter i Nesodden og Gjøfjell
menigheter om saken, om det viser seg nødvendig.
b) Blomster
- Blomsterhilsen overrekkes til gode hjelpere som har bidradd til den
flotte blomsterkassen ved Nesodden kirke: Tormod Strand (blomster)
og Ragnar Lebesbye (snekring av trepanel på kassen)
- Blomsterhilsen til Kapellan Helge K. Nylenna, som var 30 år i juni,
overrekkes i familiegudstjenesten i Gjøfjell kirke 31.8.2014.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 30. september kl. 19.00 i Gjøfjell
menighetshus.

Referat Jan, supplert av Finn
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