DEN NORSKE KIRKE
Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Abel M eyersgt. 10
7800 NAM SOS
Tlf: 74 21 64 40

Kirkekontoret 02.02.2016

Møtebok Midtre Namdal kirkelig fellesråd
Møtedato: 26.01.2016
Møtetid: kl. 12:30 – 14:30
Møtested: Kirkekontoret Namsos - møterommet
Tilstede:
Liv Kristin Hojem Aune, Sissel Eid, Håkon Rygh, Dagfinn Thomassen, Tom Prytz, Jan Arne
Løvås, Randi Martinsen, Aud Høstland, Eva Kaldahl, Kjell Aagård, Linda Vadseth(vara).
Dessuten møtte assisterende kirkeverge Mai-Britt Skaret.
Forfall:
Einar Rønning, Lene Lervik Glømmen, Anne Helen Devik Leite, kirkeverge Helge Lauvsnes
Delerunde:
 Utfordrende å komme i gang der rådet kun har nye medlemmer
 Krevende å sammenslå to menighetsråd(Overhalla)
 Planarbeid knyttet til ominnredning i Skage kirke. Skage Blomsterfondet har bevilget kr.
80.000,- til formålet
 Kirkeasyl. Prosten presiserte at dette vil i så fall være en særskilt sak for det enkelte
menighetsråd.
 Prosten orienterte om prestesituasjonene for Namdal prosti. Prostestillingen for Namdal
lyses ledig med søknadsfrist 1. april. 2016.
 God erfaring med å kunne planlegge menighetsrådsmøter sammen med adm. ress.
 Tilretteleggingsarbeid for rullestolplass i Klinga kirke.
 Ønske om flere lyspunkt ved Klinga kirke og kirkegård.
 Opplever god stemning i menighetsrådet i Fosnes. Mange ting på gang.
 Juletrefest avviklet i Flatanger, med rollespill.
 Mangler redaktør for menighetsbladet for Flatanger og Statland
 Planlegger å ta ut noen benker i Vik kirke for tilrettelegging for trosopplæringsarbeidet.
 For tiden har fellesrådet to ungdommer på arbeidspraksis.
 Fellesrådet har redusert staben med ca. 3,5 årsverk i løpet av de siste 5-6 år, og det oppleves
derfor blant ansatte å ha en krevende bemanningssituasjon. Januar hadde vi ikke kunne ha
normal drift uten de to vi har på arbeidspraksis.



Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader
Godkjenning av referat fra siste møte.
Ingen merknader

Meldingssaker:
Sak 000001

Postjournal for perioden 20.11.2015 - 19.01.2016

Sak 000002

Foreløpig regnskapsmessige årsresultat 2015

Vedtakssaker:
Sak 001/16 Nytt orgel i Ranem kirke
Forslag til vedtak:
Midtre Namdal kirkelige fellesråd vedtar bygging av nytt orgel i Ranem kirke, i størrelsesorden 19
stemmer, med en kostnadsramme på kr. 5.937.500,- inkl. mva.
Prosjektet finansieres gjennom innsamlede midler, rentekompensasjon fra Husbanken og opptak av
lån.
Det forutsettes at innsamlede midler tilsvarer kr. 1.930.000,Det legges frem særskilt sak knyttet til prosjektets låneopptak.
Vedtak:
Midtre Namdal kirkelige fellesråd vedtar bygging av nytt orgel i Ranem kirke, i størrelsesorden 19
stemmer, med en kostnadsramme på kr. 5.937.500,- inkl. mva.
Prosjektet finansieres gjennom innsamlede midler, rentekompensasjon fra Husbanken og opptak av
lån.
Det forutsettes at innsamlede midler tilsvarer kr. 1.930.000,Det legges frem særskilt sak knyttet til prosjektets låneopptak.

Sak 002/16 Budsjett 2016 - kirkelig fellesråd
Forslag til vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtar kirkevergens forslag til driftsbudsjett 2016.
Vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtar kirkevergens forslag til driftsbudsjett 2016.

Sak 003/16 Budsjett 2016 - Trosopplæringen i Namdal
Forslag til vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd, som vertsfellesråd for menighetene i Namdal, vedtar kirkevergens
forslag til driftsbudsjett 2016 for Trosopplæringen i Namdal.
Vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd, som vertsfellesråd for menighetene i Namdal, vedtar kirkevergens
forslag til driftsbudsjett 2016 for Trosopplæringen i Namdal.

For Midtre Namdal kirkelig fellesråd
Mai-Britt Skaret
Assisterende kirkeverge

