MØTEPROTOKOLL 2017.01.26

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 26.01.17 kl. 17.30 i Geilo
Kulturkyrkje.
Tilstede: Ingunn Lauvrud, Kristian Tandberg Fosshagen, Tor-Olav Reime, Inge Velle, Georg
William Christiansen, Annette Juliana Glück.
Forfall: An-Magritt Granli, Solfrid Nestegard Gjeldokk og Sverre Sataøen
Innledning: Ingunn
Servering: kaffe, vafler og vann kl.19.00-19.30
Saksliste:
Sak 01/17: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 02/17: 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
Barnekoret SKRÅL hver mandag

Hva har skjedd:










25. november - Bjørgum/Mirzayev
2. desember - Aslak Brimi Kvartett
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
6. januar 2017 - Tord Gustavsen – Gudstjeneste

Hva skal skje:
* "Winter Songs" (Ice Music Festival) - søndag 12.februar kl 12
* "Sacred Concert" av Duke Ellington - lørdag 11.mars
* "Lost & Found" TCG Nordica’s Scandinavian Tour 2017 - palmesøndag 9.april kl 19.30
* Sunniva Fossly og Dei behagelige - onsdag 12.april kl 21
I tillegg blir det sannsynligvis en større konsert påskeaften.(ikke bestemt p.t.)

Sak 03/17: Økonomi – status pr. 31.desember 2016.
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskapsrapport pr.31.12.16 med
kommentarer til eventuelle endringer fra tidligere rapporter.


Budsjett for 2017. Investeringsbudsjett kommer på årsmøtet i mars.

Saksopplysninger: Vi har pr. 31.12.16 overskudd på alle prosjekter.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

Sak 04/17: Konsertprogram vår/høst 2017 – ambisjoner, økonomi, booking, ansvar og
tidsplan.
Saksopplysninger: Orienteringssak ved Lars Inge.
Lars Inge meldte forfall i ettermiddag. Denne saken kommer opp på nytt under årsmøtet.
(se arrangementer i GKK over)

Sak 05/17: Forslag til endring av rutiner knyttet til bruk av fribilletter på GKK
arrangementer.
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Det har kommet muntlige innspill fra stab og menighet om vi skal tilby fribilletter til frivillige
og stab på arrangementer i regi av GKK.
Staben har trykket opp et frikort som de benytter til dette formål. Er dette fornuftig og
riktig? Skal frivillige som har stilt seg til rådighet under arrangementer gå gratis på det
spesifikke arrangement?
Skal frivillige i kirken gå gratis på alle arrangementer som er i regi av GKK?
Innspill fra Sverre Sataøen;
Forslag om at konfirmantene får fribilletter til alle kulturarrangement i det året de er med på
konfirmantopplegget, og da som en del av hele «pakka» i konfirmanttida. Dette må da gjøres kjent

for alle, når det forhandles om konserter. Utøverne og deres managere må godta at slik er det i Geilo
kulturkyrkje. Det dreier seg jo kun om omkring 40 personer, og det vil sikre at alle arrangement har
tilhørere.

Innstilling: Leder ber GMR godkjenne følgende forslag.
Alle frivillige og ansatte i stab som står oppført på arbeids- og vaktplan og er administrativt
involvert på et arrangement i regi av GKK, skal ha fri inngang på arrangementet.
Vedtak: Leders forslag ble godkjent med følgende tillegg: Årets konfirmanter kan inviteres
gratis til ulike arrangement etter avtale med involverte artister.

Sak 06/17 - Rekruttering klokker og kirkeverter.
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Det er et ønske å rekruttere flere frivillige til arbeid som kirkevert og klokker. Det er tidligere
fremmet navn som kan være aktuelle som klokker. Hvordan skal vi gå frem?
Innstilling: Leder ber om konkrete forslag til personer som kan ta på seg klokkeroppgaven.
Leder av gudstjenesteliv bør være den som forespør aktuelle kandidater.
Vedtak: Saken utsettes til neste mr-møte

Sak 07/17: Forslag for tidspunkt samling for arbeid med Nemndstruktur m.m. – mandat,
oppgaver, personer og målsetting.
Saksopplysninger: Diskusjon/vedtakssak
Vi skal ta opp igjen arbeid med Nemndstruktur. Vi må definere mandat, fullmakter og leder
av den enkelte nemnd.
Innstilling: Samling torsdag 16. februar kl.18.00-21.00. Vi spiser en enkel middag (kan
Thomas koke opp en gryte med lapskaus) sammen og arbeider oss gjennom den PP
modellen som er laget av leder i 2015.
Vedtak: Saken utsettes til neste mr-møte.

Sak 08/17: Innkjøp av grunnpakke møbler kirketorg.
Saksopplysninger: Orientering/vedtakssak.
Det har over en lengre periode blitt arbeidet med fornyelse av interiør på kirketorget.
Arbeidsgruppen har gjennom flere arbeidsmøter diskutert ulike møbleringsforslag og
innspill. På bakgrunn av mandat gitt fra GMR høsten 2015 om en trinnvis utskiftning av
møbler over to til tre år i tillegg til kosmetisk oppgradering av eksteriør, har arbeidsgruppen
lagt frem et forslag til et innkjøp av en grunnpakke på møbler.

Innstilling: Leder ber om at det fremlagte utkastet til møblering blir vedtatt.
Vedtak: Det fremlagte forslag til innkjøp av møbler vedtas.

Sak 09/17: Offertildeling
Saksopplysninger: Orienteringssak


Det må fattes vedtak om offermottaker for gudstjenestene framover. Siden AU ikke har fått
laget noen prioritert liste, kan de første gudstjenestene settes opp med Geilo kulturkyrkje
som mottaker. Geilo kulturkyrkje skal ha 2/3 (d.v.s ca. 14 offer) av alle offer. Det er ikke
sikkert at vi må ha en sak på dette. Prestene kan få beskjed om det generelle vedtaket, og så
bruke av kvoten til Geilo kulturkyrkje nå i starten av året. MR har vedtatt at Kulturkyrkja skal
ha ca. 14 offer.

Sak 10/17: Eventuelt




Det etterlyses tilbakemelding/en takk fra «kirken» til givere/familier i forbindelse med gaver
gitt ved f.eks. begravelser. Dette skal være en selvfølge; leder avklarer praksis med
kirkeverge.
Vi må ha ny sekretær til GMR. Hvem kan skrive referater under møtene?
Annette er forespurt og har sagt seg villig til å skrive referater inntil videre.

Referat: Georg W. Christiansen/Annette J. Glück

