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 18. juni kl. 18.15
Tilstede: Toril O Holthe, Solfrid Sjølien, Idar Prestvik, Ingebrigt Leite, Asgeir Tranås,
Egill Vatne, Hilde Lundquist
Forfall: Sissel Eid
Ikke møtt: Joar Kolbjørn Reppen
VEDTAKSSAKER
Sak 21/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 22/2019 Møteplan for høsten 2019
Menighetsrådet setter møtedatoer for høsten, dvs. ut oktober.
Det nye rådet tiltrer 1. nov., og man pleier å ha et felles møte i oktober for å overlevere
erfaringer og tips.
Vedtak:
Tirsdag 3. sept.
Tirsdag 1. okt.
Tirsdag 29. okt. Fellesmøte med det nye menighetsrådet.
Sak 23/2019 Evaluere 17. mai-gudstjenesta
I år flytta vi 17. mai-gudstjenesta i Dun kirke fram til 11.15 og var ferdige i god tid til
toget skulle gå fra Fyret. Hvilke erfaringer gjorde vi oss med dette?
Vedtak:
- Fint å ha med SPRELL LEVENDE
- God opplevelse i kirka
- Bra oppmøte(65)
Konklusjonen er at man prøver likedan til neste år; samme sted, tid og mannskap.
Sak 24/2019 Olsokgudstjenesta på Fosnes
Olsokgudstjenesta arrangeres alltid på olsok, 29. juli kl. 19.15. I år faller den på en
mandag. Tradisjonen tro serverer menighetsrådet kirkekaffe med waleskringle. Hvem
koordinerer dette? Det handler om å servere kringle og sørge for et visst antall
kaffekanner.

Vedtak:
Idar Prestvik og Asgeir Tranås tar ansvar for kaffe og serveringa. De setter også ut
bord og benker.
Sak 25/2019 Finansiering maling av Salen kapell
Vi har fått følgende henvendelse fra kirkevergen:

Vedlagt ligger revidert tilbud på maling av Salen kapell fra Boligprosjekt Overhalla.
Kirkevergen er ikke kjent med andre aktuelle leverandører.
Jobben søkes finansiert på følgende måte:
150.000 – Bevilget på B2019 av Fosnes kommune
100.000– Ekstra bevilgning av Fosnes formannskap 5. juni (ikke vedtatt i kommunestyret pr
d.d.)
30.000 – Ekstra bevilgning av rådmannens reserver
26.000 – Bidrag fra Fosnes menighetsråd
306.000 – Sum fullfinansiert jobb
Kirkevergen spør Fosnes menighetsråd om de kan bidra med 26.000 for å få jobben
fullfinansiert i tråd med vedlagte tilbud fra Boligprosjekt Overhalla.
Kirkevergen vil spørre Egill Vatne om han kan kontrollere utførelse av jobben, og godkjenne
arbeidet før siste del av avtalt pris utbetales.
I tillegg har formannskapet i Fosnes kommune innstilt på å bevilge kr 140.000 for renovering
av kirketrappa i Dun kirke. Dette skal også opp til godkjenning i kommende
kommunestyremøte.
Vennlig hilsen
Magne Bergslid, kirkeverge
913 85 001 | mmb@kirken.namdal.no

Det omtalte pristilbudet ligger vedlagt.
Menighetsrådet var innstilt på å kunne bruke midler til å spleise på reparasjon av
kirketrappa på Dun. Denne ser ut til å bli fullfinansiert av Fosnes kommune. Er
menighetsrådet villige til å heller bruke 26.000,- kr av oppstarte midler til
malingsarbeidet på kapellet og redskapshuset på Salsnes?
Følgende fondsmidler kan benyttes:
- Disposisjonsfondet: 117.416 kr
- Fosnes minnefond: 55.027 kr
Vedtak:
Fosnes menighetsråd bevilger inntil kr. 26.000 av disposisjonsfondet til malingsarbeidet
på Salen kapell.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

