DEN NORSKE KIRKE
Overhalla menighet

Deres ref.:

Vår ref.:
15/00002-096

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
29.10.2019

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 12.02.2019 kl. 1930
Møterom Grydeland – Overhalla kommune
Tilstede:

Eva Kaldahl, Jorunn Anita Pedersen, Liv Marit Idsø, Bjørg Himo, Anders Hammer,
Einar Rønning, Przemyslaw Mikolajczyk og Anne Beate Øvereng Moe

Meldt frafall: Pål Risvik, Astrid Marie Bakken og Mari-Ann Antonsen

11/19 Framtidig organisering av musikkvirksomheten i Overhalla menighet
-

Arrangement for unge (1.-7. trinn) i mars som finansieres av orgelkomiteen som en avslutning på
orgelprosjektet. Kvelden før blir de invitert for å spille på orgelet som et ledd i rekruttering til
orgelopplæring i Overhalla.

Vedtak:
-

Menighetsrådet ønsker å jobbe for å få økt stillingsprosenten for kantor.

-

Nytt musikkutvalg: Kantor (leder) – Eva og Bjørg.
Musikkutvalget utarbeider et forslag til musikkplan, som senere skal vedtas av menighetsrådet.

12/19 Årsmøte 21.mars – Årsmelding
Innspill til årsmelding – ønske om at alle har med noen tanker om dette
-

Astrid og Eva utarbeider et forslag som legges fram på neste møte.
Ønske om at arrangement i kirka som menighetsrådet ikke er delaktig i også blir tatt fram i
årsmeldingen.
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13/19 Frivilligfest – Overhalla frivilligsentral
-

I og med at dette er et arrangement i menighetsrådets regi, må alle medlemmene møte.

-

frivilligsentralen ordner mat

-

vertskap: Astrid og Eva – kontakt med Frivilligsentralen

-

invitasjonsskriving: Jorunn Anita sender ut invitasjoner (må få liste over de frivillige fra
Astrid).

-

Underholdning: Film og pensjonistkoret

14/19 Har vi forslag til en person som kvalifisere til å få Nidarosen?

15/19Orienteringer
-

Fra Fellesrådsmøte
Om Fasteaksjon – Erfaringen fra i fjor tilsier at planleggingen må starte tidligere
Fotografering av konfirmanter – Anders spør Fotokompaniet

16/19 Overskudd fra 2017
. Etter en gjennomgang med regnskapskontoret kom det fram at Overhalla menighetsråd
hadde et mindre forbruk på kr 136 363,Vedtak: Overhalla menighetsråd ønsker å sette mindre forbruket på kr 136----------- fra 2017
inn på Disposisjonsfondet for Overhalla menighetsråd.

17/19 Eventuelt
- Sak til neste møte: Nominasjon til nytt menighetsråd.
Menighetsrådet bør utarbeide en liste over navn på aktuelle nye kandidater som kan
brukes som et utgangspunkt for nominasjonskomitéen.
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