Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-047

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
19.02.2018

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
DATO : 14.02.2018
STED : KJERKSTU
TID : 19.00
Tilstede : Rønnaug Efskin, Anita Volden, Laila Bergum, Birgith B.L. Østnes, Turid Gundersen,
Roald Iversen og Jon Ingvar Østnes. Heidi Lund Moen var også tilstede.
Vi startet med en sang og noen ord for dagen ved Roald
SAKLISTE

11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
12/18 Prestens saker
 intet
13/18 Leders saker:
Årsmøteplanlegging:
Årsmøte avholdes 21.03.18. kl. 1900 i kjerkstu. Turid lager plakater som henges opp påstrategiske
steder. Det annonseres på facebooksida og på hjemmesiden til kirken. Anita sørger for at det
kommer i avisa «på plakaten»
14/18 Innkommet post
Intet

15/18 Referat fra undergrupper
I forbindelse med fasteaksjonen 20.3. trengs det hjelp til kjøring. Det trengs også hjelp på
kjøkkenet. Anita tar kjøkkentjeneste. Turid kan kjøre en rode.
Det er ønskelig med en Kirkens Nødhjelp kontakt for menighetene i prostiet. Birgith snakker med
Gunn Ågot om dette.
På fellesrådsmøte ble det tatt opp at takstein har løsnet på kjerkstu. Kostnaden på denne utbedringen
må taes fra fondet. Turid snakker med H.C.
Søknad om scooterkjøring i forbindelse med påskegudstjeneste på Pålhaugen er sendt Midtre
Namdal samkommune.

Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 40644204

heidi.lund.moen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 32 62 003
976 999 126

16/18 Økonomi
Menighetsbladet har søkt om økonomisk støtte p.g.a. at den økonomiske situasjonen for tiden er anstrengt
Det bevilges en engangs sum på kr. 2000,Det er kommet brev fra Åse Marie Foss Bruun der det er ytret ønske om å leie inn sangere til årets
konfirmasjonsgudstjeneste. Det bevilges inntil kr. 2000,- til dette. Åse Marie har fått fullmakt til videre
kontakt med brødrene Skjærvik.
Ang. ofring på julaften, står det tidligere vedtaket ved lag, men vi bevilger en engangs sum på
kr. 500,- til konfirmantarbeidet til KFUM/Namsos og kr. 500,- til Kirkens nødhjelp.
Heidi la frem forslag til budsjett. Dette ble vedtatt med følgende endringer:
11203 – 144 økes med kr. 3000,11105 - honorar sangere økes med kr. 2000,-

17/18 Årshjulet
Jon Ingvar gikk igjennom diakoniplanen for 2018. Denne ble godkjent.

Orienteringssaker : (Sak 10/18)
Denne er videresendt til kirkevergen. Avventer svar derifra.

Saker til neste møte :
Referent : Turid Gundersen

Ole Morten Olufsen
Arkivansvarlig
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