MØTEPROTOKOLL 2016.11.24

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 24.11.16 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje.
Tilstede: Annette Juliana Glück, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen Inge Velle,
Sverre Sataøen, og An-Magritt Granli.
Forfall: Ingunn Lauvrud, Solfrid Nestegard Gjeldokk og Kristian Tandberg Fosshagen
Innledning: Inge
Servering: kaffe, vafler og vann

Saksliste:
Sak 71/16: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Møteinnkalling og saksliste er godkjent.
Vi minner om møteplikt til møter i GMR.
Sak 72/16: 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 mnd.
Åpent kirketorg 6 dager i uken
Kirkeprogramkomiteens onsdagskveld
Barnekoret SKRÅL hver mandag

Hva har skjedd:


5. november – Kunstutstillingsåpning v/V. Vindenes og Linda S. Trengereid.




9. november – Bibelselskapet 200 år, utstillingsåpning.
13. novemberKonsert med Hulbækmo og Jacobsen

Hva skal skje:












27. november - Bjørgum/Mirzayev
2. desember - Aslak Brimi Kvartett
3. desember – Juleverksted
7. desember – Adventsfest m/graut.
8. desember - Vokalensemble PUST
14. desember - Hol Kulturskole adventskonsert
18. desember - Geilo musikklag m/flere
29. desember – Normisjon Juletrefest
30. desember - Nyttårskonserten: Frøy Hovland Holtbakk
5. januar 2017 - Solveig Slettahjell/Tord Gustavsen - KRIK arrangement
6. januar 2017 - Solveig Slettahjell/Tord Gustavsen – Gudstjeneste KRIK arr.

Sak 73/16: Økonomi – status pr. november 2016.
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra september rapport.
Ingen vesentlige endringer fra res.rapport september.


Budsjett for 2017.

Saksopplysninger: Diskusjon/Vedtakssak. Leder legger frem forslag til budsjett for 2017. Ber
alle medlemmer gå gjennom budsjettforslag når dette sendes ut rett over helgen.
Innstilling: Leder av GMR ber menighetsrådet godkjenne budsjett for 2017.
Vedtak: Godkjenner oppsettet over inntekter og gjeldsbetjening for 2017.
Investeringsbudsjett for 2017 fremlegges på møte i januar.

Sak 74/16: Status vaktliste julaften 2016
Saksopplysninger: Orienteringssak.
Sverre legger frem status pr. november på vaktliste for kirkeverter på juleaften.
Medlemmene med vara må gi melding om hvilke tidspunkt de kan ta vakter.

Sak 75/16: Forslag til endring av rutiner knyttet til gjennomføring av møter i GMR.

Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Undertegnede har som dere ser av innkalling benyttet tre ulike nivå på hva slags prioritering
vi skal gi sakene i GMR. For at møtene skal bli mer effektive og beslutningsprosessene gode
og oversiktlige, har jeg delt sakene inn i følgende prioriterte nivåer:




Orienteringssaker
Diskusjonssaker
Vedtakssaker

Det kan erfaringsmessig ta noe tid før alle ser «helheten» i denne måten og
presentere/prioritere sakene på. Men, min erfaring er at dette går seg raskt til og blir
mer effektivt og oversiktlig. Vi vil erfare at tidsbruken på de enkelte sakene automatisk
reduseres over tid. Inndelingen med saksopplysninger og forslag til innstilling er langt på
vei den samme som blir benyttet i FR. AU bestemmer på sitt møte hvilke saker som skal
inn på de ulike nivåene.

Innstilling: Leder ber GMR godkjenne ovennevnte forslag som prøveordning for 2017.
Vedtak: Forlaget godkjennes av GMR.

Sak 76/16 - Forslag til møteplan første halvår 2017.
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Undertegnede foreslår å halvere antall møter i GMR til seks møter pr. år + årsmøte. Etter
dette ble fremlagt på oktober møte som orientering- og diskusjonssak, vil leder be GMR
vurdere dette forslaget som et betydelig bidrag til å kunne arbeide mer med fattede vedtak
og operativt kirke- og kulturarbeid i fremtiden.
Innsparingen av tidsforbruk til møter vil etter min mening gi oss mer tid og ressurser til å
drive med utvikling av GKK, menighetsarbeid og kulturarrangementer. Vi vil også kunne kalle
inn til ad hoc møter dersom det skulle være behov for det.
Møtedatoer GMR: Torsdag 12.01.17 – 09.03.17 – 15.03.17(årsmøte) – 04.05.17 –
15.06.17(ved behov)
Innstilling: Leder ber GMR godkjenne forslag til møteplan med endringer som prøveordning
for 2017.
Vedtak: Innstilling vedtatt med eget årsmøte 15. mars.

Sak 77/16: Valg av representant fra GMR til plankomite for nytt orgel i GKK.
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak

Denne saken ble utsatt fra forrige møte. Vi er pålagt av FR å velge en representant til
plankomite for orgel.
Innstilling: Leder ber GMR velge representant til ovennevnte plankomite. Ber om at alle har
tenkt gjennom hvem de ønsker i denne komiteen.
Vedtak: Øyvind Kvile får forespørsel om å være GMR representant.

Sak 78/16: Ofring gudstjenester juleaften 2017
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Gjennom årene har GMR hatt en del diskusjoner om hvordan prinsippene skal være knyttet
til ofring. Vi har store økonomiske utfordringer i GKK fremover. På generelt grunnlag vil jeg si
at vi trenger økte midler for å utvikle GKK i fremtiden. Vi er forpliktet til å prioritere løsninger
som gir oss mulighet til å finansiere ønskede prosjekter/investeringer.
Innstilling: Leder ber GMR tildele ofring fra årets julegudstjenester i sin helhet til GKK. Disse
midlene kan gjerne øremerkes et prosjekt! Mitt forslag er at årets ofring i sin helhet
øremerkes musikk- og lydutstyr i GKK. Et tiltak for videreføring og fornying/utvikling av
eksisterende musikkanlegg.
Vedtak: Juleaften ofring fordeles med 2/3 til GKK og 1/3 til KN.

Sak 79/16: Ofring gudstjenester 2017
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Offertildelinger i Geilo kulturkyrkje i 2016.
I sak 49/15 vedtok GMR prinsipper for offertildelinger i 2016: GKK skal ha 1/3 av ofringene
og organisasjoner med lokal avdeling eller tilknytning skal ha 2/3 av ofringene – Himal
partner skal ha to av disse pr. halvår. Det må være rom for å tildele til andre organisasjoner
på skjønnsmessig grunnlag. I henhold til retningslinjene setter AU opp prioritert liste for
2016. Prestene bestemmer hvilken gudstjeneste hver enkelt offermottaker skal få. Julaften
2016 skal 2/3 av offeret gå til GKK og 1/3 til KN.
I 2016 er det i 28 gudstjenester i GKK (derav 2 konfirmasjons-gudstjenester). Det vil si at 10
offer skal gå til Geilo Kulturkyrkje og at det blir igjen 18 til andre hvorav 4 til Himalpartner.
Innstilling: Leder anbefaler følgende forslag til offertildelinger i Geilo kulturkyrkje i 2017.
GKK skal ha 2/3 av ofringene og organisasjoner fortrinnsvis med lokal avdeling eller
tilknytning skal ha 1/3 av ofringene. Det må være rom for å tildele til andre organisasjoner
på skjønnsmessig grunnlag. I henhold til retningslinjene setter AU opp prioritert liste for
2017. Prestene bestemmer hvilken gudstjeneste hver enkelt offermottaker skal få.
Vedtak: Innstilling vedtatt for 2017.

Sak 80/16: Valg av leder og nestleder i GMR for 2017
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Det skal i velges leder og nestleder i rådene i god tid før 1. januar. Dette finner dere i
håndboka side 195 i forskriftene: Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig
fellesråds virksomhet. I §1 pkt. 3 heter det:
Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant
sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder,
kan unnslå seg valg for det følgende år.
Undertegnede stiller seg til disposisjon som leder av GMR for 2017 og foreslår at Sverre
Sataøen stiller seg til disposisjon som nestleder for 2017
Vedtak: Georg Christiansen fortsetter som leder og Sverre Sataøen fortsetter som nestleder.

Sak 81/16: Eventuelt
-

Møtegodtgjøring blir utbetalt i desember fra kommunen.

-

Gudstjenesteplan for 2017. Liste over gudstjenester sendes ut av An-Magritt.

