Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 27.10.16 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje.
Tilstede: Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen Inge Velle, Kristian Tandberg
Fosshagen, Sverre Sataøen og An-Magritt Granli og Øyvind Kvile.
Forfall: Annette Juliana Glück, Ingunn Lauvrud, Solfrid Nestegard Gjeldokk.
Innledning: Georg
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 60/16: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 61/16: Det levende livet i Geilo menighet
Faste aktiviteter i virksomheten:
Babysang hver onsdag
Onsdagsbønn hver onsdag
TenSing United hver tirsdag
Formiddagstreff med Diakoniutvalget hver 2. torsdag i hver mnd.
Åpent kirketorg 6 dager i uken
Kirkeprogramkomiteens onsdagskveld
-

Et nytt barnekor «Skrål» er etablert. Øving hver mandag.

Hva har skjedd:
4. september kl. 11.00 – Gudstjeneste hvor Betanien og Trygve Skaug deltok.
10. september kl. 14.00 - Kunstutstilling Kjeld Stub.
18. september kl. 11.00 – Gudstjeneste ved SI Reiser.
7. oktober – Livets perler, konsert med lokale krefter.
8. oktober – Ved hvilestein, kulturell gudstjeneste med dikt fra prost Storhaug og musikk fra
lokale krefter.
11. oktober – Frokostmøte med ordfører. Informasjon om «smått og stort» innenfor
kommunens ansvarsområder. FR v/Kjell presenterte kirkene i Hol og de utfordringer vi har
innen økonomi/vedlikehold.
16. oktober – Søndagsmiddag med misjonspreg. Arr. Geilo Normisjon.

Hva skal skje:
5. november – Kunstutstillingsåpning v/V. Vindenes og Linda S. Trengereid.
19/20. november – Lys våken i GKK – Et arrangement for 6. og 7. klassinger.

Sak 62/16: Økonomi – status pr. medio oktober 2016.
Per, Sverre, Astri og Georg hadde møte tirsdag 24. oktober og følger opp status.
Se epost fra Per til kirkeverge sendt GMR 26.10.16.
Resultatrapport er tatt til etterretning.
Sak 63/16: Oppfølging kirke- og konsertprogram høst/vinter 2016/17
Lars Inge orienterer. Vi ber også om et tidlig oppsett på vaktplan/dugnadsarbeid i
forbindelse med arrangement og konserter. Frivillige tar kontakt med LI.
Presentasjon av konsertprogram. Et godt og balansert konsertprogram. Fornuftig økonomi
og realistisk krav til overskudd/inntekter.
Sak 64/16: Vaktliste julaften 2016
Sverre legger frem oversikt på vaktliste for kirkeverter på juleaften. Medlemmene med vara
må gi melding om hvilke tidspunkt de kan ta vakter.
Frivillige tar kontakt med Sverre for å få tildelt vakt/gudstjeneste.
Sak 65/16: Juleavslutning frivillige
Denne tradisjonen er ønsket videre. Kom med innspill til hvordan vi skal gjennomføre denne
i år.
Samlet oppfatning om at dette går videre. Foreslått dato er torsdag 15. desember kl. 10.00.
Sak 66/16: forslag til endring av rutiner knyttet til møter i GMR.
Det må diskuteres:



møtefrekvens, tidspunkter og tidsbruk.
Hvordan kan vi effektivisere tidsbruken og omfanget på de ulike saker herunder hva
som konkret er orienteringssaker, hva som er diskusjonssaker og hva som er
beslutningssaker.

Undertegnede foreslår å halvere antall møter i GMR til seks møter pr. år + årsmøte og
innføre tre ulike inndelinger for håndtering av saker under møtene i GMR. For at møtene
skal bli mer effektive og beslutningsprosessene gode og oversiktlige, vil jeg gjerne at vi deler
sakene inn i







Orienteringssaker – Her blir disse lest opp og diskusjoner eller spørsmål skal normalt
ikke forekomme eller gjennomføres. Medlemmer må lese/sette seg inn i dette på
forhånd.
Diskusjonssaker – Saker som skal drøftes på møte. Skal fattes vedtak på senere eller
bare tas til etterretning.
Beslutnings saker – saker som skal fattes vedtak på asap.
AU bestemmer på sitt møte hvilke saker som skal inn på de ulike nivåene.

Ber GMR komme med konstruktive innspill til hvordan vi kan forbedre saksinndeling og
gjennomføring av møter.
Forslag: Ny idedugnad/arbeidsmøte som det vi hadde på skolen i fjor. Langsiktige tanker om
drift og utvikling av menighet og GKK.
Møte med andre sokn – utvikle felles aktiviteter.
Forslag til vedtak: Et arbeidsmøte/samling på neste møte i GMR 24.11.16. Alle
rådsmedlemmer + vara inviteres. Innhold: Strategi og det levende livet i menigheten.

Sak 67/16 - Status Geilo kyrkje. Forskuttering av midler fra GMR.
Vise budsjett gitt av FR på prosjektet. På grunn av viktighet for å få jordskruene satt opp i
høst, måtte undertegnede og nestleder fatte en rask beslutning om at GMR forskutterte kr.
99.000,-.

Sak 68/16: Status orgelsaken – valg av representant fra GMR til plankomite for orgel.
Informasjon på epost sendt ut til alle i GMR + involverte i komite.
Ingen kommentarer.
Vedtak: Utsette saken til desember møte.

Sak 69/16: Orienteringssaker
Brev fra J. Sandsmark 14. september 2016
Neste møte 24.11.16 - Budsjett 2017
Arbeids-/idemøte: 24. november 2016
Status kirketorg ved AGG. Presentasjon av arbeid som er gjort.
-

Lørdagsgrøt på kirketorget 5. november.
Planer om en del endringer på kirketorg. Oppsatt skillevegg fungerer veldig bra.
Videre vil det komme en sofagruppe, ny mat disk m.m.
22 frivillige som tar vakter.
Babysang med lunsj .
Over 5000 besøkende har vært innom KT.

Sak 70/16: Eventuelt
Sak. 70.1/16 - Himalpartner – dette besluttes sammen med ofring for 2017 på
desembermøte.
Sak. 70.2/16 - Kjøp av salmebøker.
Vedtak: GMR følger oppmodningen fra stab om å kjøpe 50 salmebøker med noter til GKK.
Innkjøpet gjøres innenfor budsjett for 2017.
Kjøp av mixer og supplement til musikkanlegg. Gruppen anmodes om å presentere budsjett,
behov og fordelingsnøkkel mellom partene.

