Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa
tlf.: 934 65 901
e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Dun kirke tirsdag 2. apr. kl. 18.15
Tilstede: Ingebrigt Leite, Idar Prestvik, Egill Vatne, Solfrid Sjølien, Hilde Lundquist,
Asgeir Tranås
Forfall: Toril O Holthe.
Ikke møtt: Joar Kolbjørn Reppen
Nestleder Ingebrigt Leite ledet møte i leders fravær.
VEDTAKSSAKER
Sak 12/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 13/2019 Årsregnskap 2018
Årsregnskapet for 2018 følger vedlagt. Dette er preget av overgang til ny
regnskapsfører i fjor, og mange utgifter er kontert på feil prosjekt.
Vi hadde tidligere et prosjekt «Dåpsopplæring» som rommet alt av trosopplæring og
konfirmantarbeid, dette er i det nye systemet delt på to prosjekt. Følgelig ser det ikke
ut som vi har budsjettert med noe til konfirmantarbeid, men det må altså sees sammen
med prosjekt «Trosopplæring».
Det viktigste er vel totalen, men undertegnede har nå hatt en grundig gjennomgang med
regnskapsfører, og vi konkluderte med at det ikke var verdt å bruke mye ressurser på å
gå gjennom alle bilag for 2018. Fra og med 2019 blir det orden på sakene.
Menighetsrådet hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.389,99, se 15800 i
hovedregnskapet. Dette takket være basaren.
Dette foreslås avsatt på disposisjonsfondet.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner regnskapet. Mindreforbruket avsettes til
disposisjonsfondet. Menighetsrådet ønsker for framtida et oppsett som er mer
oversiktlig og lettere å forstå.
Sak 14/2019 Nominasjonsarbeid til menighetsrådsvalget 2019
Nominasjonskomiteen startet sitt arbeid med å sette opp ei liste over det de vurderte
som aktuelle kandidater. På siste menighetsrådsmøtet delte rådet foreslåtte navn
mellom seg. Før møtet 2. april må alle ha snakket med sine, og kunne melde konklusjon av

samtalen. Man har fått ja fra flere, men er nok ikke i havn ennå. Foreløpig mangler vi
kandidater fra Salsnes, men Joar Kolbjørn og Egill er satt på saken.
Menighetsrådet samler trådene og blir enige om veien videre mot endelig kandidatliste.
Vedtak:
Menighetsrådsrepresentantene oppsummerte etter at de fleste på
nominasjonskomiteens liste er blitt kontaktet. 13 personer har hittil sagt seg villige til å
stå på lista til Fosnes menighetsråd. Nominasjonskomiteen lager forslag på liste før
neste menighetsrådsmøte.
Sak 15/2019 Oversikt større tiltak på kirker og kirkegårder
Kirkevergen har tatt initiativ til ei oppdatert oversikt over tiltak det er behov for på
kirker og kirkegårder.
Lista er lagt ved innkallinga.
Sitat fra e-posten:
Vedlagt følger en oversikt over større tiltak som det tidligere er registrert behov for i våre kirker og
kirkegårder.
Vi trenger hjelp fra menighetsrådene til å kvalitetssikre oversikten.
Ber dere:
• Gå gjennom listene. Registrere ev. nye tiltak, korrigere og stryke tiltak
• Prioritere mellom tiltakene
• Melde om det er midler tilgjengelig på konto eller på annen måte som kan inngå i
delfinansiering av tiltakene
Hvert menighetsråd trenger kun ta stilling til oppgaver knyttet til sine kirker og kirkegårder.
Skriv inn korrigeringer / suppleringer / prioriteringer direkte i vedlagte dokument før dere returnerer
det.
Fellesrådet har ikke selv midler til å realisere disse prosjektene, og vi vil søke bevilgning og bistand
for gjennomføring fra kommunene, i første omgang på budsjett 2020.
Som dere ser har Namsos kommune bevilget midler for noen tiltak for Namsos kirke i 2019, og
Fosnes kommune har bevilget midler til skraping og maling av Salen kapell.
«Ønske-listene» vil bli vektlagt for det vi søker kommunene om av midler i 2020. Nye Namsos
kommune har gitt oss frist i mai til å spille inn budsjettbehov i 2020.
Oppdatert liste fra hvert menighetsråd sendes i retur til helge.lauvsnes@kirken.namdal.no og
magne.bergslid@kirken.namdal,no før påske, dvs. at fristen er 12. april.
Nevner også at mange mindre vedlikeholdsoppgaver i tillegg skal utføres av kirketjenere og
kirkeforeninger/kirkeringer.
Menighetsrådet går gjennom lista og korrigerer/tilføyer.
Vedtak:

REGISTERING AV STØRRE
OPPGAVER
Kartlegging av større og omfattende oppgaver, som i neste omgang kan legges
til grunn i forbindelse med økonomiarbeidet og innspill til kommunene.

FOSNES

Skraping og maling av Salen kapell (bevilget i
2019)
Ber om at også bårehuset/redskapshuset blir malt.
Raparasjon hovedtrapp, Dun kirke
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200.000?
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Navnet minnelund, Dun kirkegård
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Ringemaskiner, Dun kirke

350.000

Oppussing/reparasjon/kitting vinduer, Dun kirke

3

70.000

Kirkegårdsutvidelse, Dun
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?

Universell tilrettelegging Salen kapell;
4
inngangsparti og innendørs WC
Skraping og maling av stakittgjerdene på Salen og Dun kirkegårder håpes
utført på dugnad. Regner med fellesrådet kan holde maling og utstyr

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

